
ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CẦN GIUỘC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /UBND-NC
V/v công bố số điện thoại đường dây 

nóng UBND huyện Cần Giuộc

Cần Giuộc, ngày       tháng  8  năm 2022

Kính gửi:
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện;
- Các ban ngành, đoàn thể huyện;
- UBND các xã, thị trấn.

Để góp phần thưc hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, nâng cao 
nâng lực, chất lượng phục vụ của bộ máy hành chính, cải thiện môi trường đầu  
tư và chỉ số năng lực cạnh tranh đáp ứng yêu cầu của nhà đầu tư, doanh nghiệp 
và người dân trên địa bàn huyện Cần Giuộc.

Nay UBND huyện Cần Giuộc công bố số điện thoại đường dây nóng 
(hotline) để tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp 
về lề lối làm việc, tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân của các cơ quan, đơn vị 
Nhà nước, trong thực thi chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức 
Nhà nước thông qua:

Số điện thoại: 0272 2212 714
Email: ducna@longan.gov.vn
UBND huyện Cần Giuộc thông báo đến quý cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp và người dân được biết.
Công văn này thay thế Công văn số 2051/UBND-VHXH ngày 26/4/2022 

của UBND huyện Cần Giuộc./.

Nơi nhận:
- TT.HU, TT huyện (b/c);
- CT, các PCT.UBND huyện;
- Như trên;
- Lưu: VT, H.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Anh Đức

mailto:dna@longan.gov.vn
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