
 

      ỦY BAN NHÂN DÂN                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HUYỆN HÀM THUẬN BẮC                                Độc lập - Tự do- Hạnh Phúc 
 

   Số: 346 /TB-UBND                     Hàm Thuận Bắc, ngày 11 tháng 11 năm 2021 
       

THÔNG BÁO 
Về việc công khai thông tin tiếp nhận phản ánh, kiến nghị 

của công dân về giải quyết thủ tục hành chính  
của UBND huyện Hàm Thuận Bắc 

 
 

Căn cứ Kế hoạch 191/KH-UBND ngày 26/8/2021 của UBND huyện về thực 

hiện các giải pháp nâng cao các Chỉ số về cải cách hành chính năm 2021 và giai đoạn 

2021-2025 trên địa bàn huyện; 

UBND huyện Hàm Thuận Bắc thông báo đến các cơ quan, đơn vị và UBND 

các xã, thị trấn thông tin tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của công dân về giải quyết thủ 
tục hành chính của UBND huyện Hàm Thuận Bắc, như sau: 

1. Địa chỉ trụ sở chính: UBND huyện Hàm Thuận Bắc (số 230, đường 8/4, 

Quốc lộ 28, khu phố Lâm Hòa, thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình 

Thuận). 

2. Hộp thư điện tử: hamthuanbac@binhthuan.gov.vn 

3. Lãnh đạo chỉ đạo việc xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân về thủ tục 
hành chính: 

- Họ và tên: Nguyễn Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND huyện huyện Hàm Thuận 

Bắc. 

- Điện thoại: 0252.3865186; di động: 0919.003.054. 

- Địa chỉ hộp thư điện tử: baynv@hamthuanbac.binhthuan.gov.vn  

4. Công chức tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của công dân về thủ tục hành 
chính: 

- Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hiền, Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND 

huyện - Đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính của UBND huyện Hàm Thuận Bắc. 

- Điện thoại: 0252.3612037. 

- Địa chỉ hộp thư điện tử: hienntt@hamthuanbac.binhthuan.gov.vn  

5. Hệ thống Phản ánh kiến nghị do Văn phòng Chính phủ triển khai tại 
địa chỉ: https://pakn.dichvucong.gov.vn 

UBND huyện Hàm Thuận Bắc thông báo đến các cơ quan, đơn vị, địa phương 

được biết và liên hệ khi cần./. 
 

Nơi nhận:                                              
- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT.UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Chánh, Phó Văn phòng;               
- Lưu: VT,Hiền.  

 CHỦ TỊCH 
  
  
 
 
 

 
Nguyễn Ngọc Thạch 
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