
UBND TỈNH PHÚ YÊN 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 
 

Số:           /TB-SVHTTDL Phú Yên, ngày      tháng 02 năm 2020 

 

 

THÔNG BÁO  

Về việc công bố số điện thoại, địa chỉ thư điện tử tiếp nhận phản ánh, 

kiến nghị của cá nhân, tổ chức gửi Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao  

và Du lịch tỉnh Phú Yên 

 
 

Thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/6/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 

việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị 

trên địa bàn tỉnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước; kịp thời 

tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh của cá nhân, tổ chức,  

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch mong nhận được phản ánh, kiến nghị của cá 

nhân, tổ chức gửi đến Sở theo các nội dung sau: 

1. Nội dung tiếp nhận các thông tin phản ánh, kiến nghị: 

- Những hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp của 

cán bộ, công chức Sở như: chậm trễ, thiếu trách nhiệm, tự ý đặt thêm giấy tờ ngoài quy 

định; sách nhiễu, gây phiền hà, đùn đẩy trách nhiệm…  

- Thái độ, trách nhiệm, tác phong thi hành công vụ của đội ngũ công chức, viên 

chức và người lao động thuộc Sở. 

- Những vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định hành chính thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở. 

2. Yêu cầu đối với phản ánh, kiến nghị: 

- Phản ánh, kiến nghị phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt; 

- Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên; 

- Thể hiện rõ nội dung phản ánh, kiến nghị; 

- Thể hiện rõ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư điện tử khi cần liên hệ) 

của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị; 

- Đối với phản ánh, kiến nghị về giải quyết thủ tục hành chính thì cá nhân/tổ chức 

thực hiện theo mẫu (Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 60/2018/QĐ-UBND 

ngày 14/12/2018 của UBND tỉnh Phú Yên). 

- Không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo và giải quyết 

khiếu nại, tố cáo. 

3. Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị: 

- Ông Phạm Văn Bảy, Giám đốc Sở, điện thoại di động: 0905.517.700; địa chỉ thư 

điện tử công vụ: phamvanbay@phuyen.gov.vn 

mailto:phamvanbay@phuyen.gov.vn


- Ông Nguyễn Ngọc Thái, Phó giám đốc Sở, điện thoại di động: 0905.472.920; địa 

chỉ thư điện tử công vụ: nguyenngocthai@phuyen.gov.vn 

- Bà Nguyễn Thị Hồng Thái, Phó giám đốc Sở, điện thoại di động: 0982.509.091; 

địa chỉ thư điện tử công vụ: nguyenthihongthai@phuyen.gov.vn 

- Ông Trần Doãn Xuân, Phó giám đốc Sở, điện thoại di động: 0914.068.969; địa 

chỉ thư điện tử công vụ: trandoanxuan@phuyen.gov.vn 

- Ông Lê Hoàng Phú, Chánh Văn phòng Sở, điện thoai di động: 0989.077.657; địa 

chỉ thư điện tử công vụ: lehoangphu@phuyen.gov.vn 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng thông báo và mong nhận được những ý 

kiến đóng góp, những phản ánh, kiến nghị, góp ý chân thành, trung thực, chính xác của 

các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân để công tác chỉ đạo, điều hành của Sở đạt 

hiệu quả cao nhất. 

Xin trân trọng cảm ơn./. 

(Thông báo này thay thế Thông báo số 135/TB-SVHTTDL ngày 16/01/2019 của 

Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch) 

 
Nơi nhận:  
- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND, UBND tỉnh; 

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Các sở,ban,ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Hội doanh nghiệp tỉnh; 

- Các doanh nghiệp; 

- Các cơ quan thông tin; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;  

- Trang Thông tin điện tử Sở; 

- Lưu: VT, VP.H. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Bảy 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC I 
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PHIẾU PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ TRỰC TIẾP VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH 

(Theo Quyết định số 60/2018/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2018  

của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên) 
 

 

1. Thông tin về cá nhân, tổ chức phản ánh, kiến nghị 

Tên cá nhân, tổ chức phản ánh, kiến nghị:…………………………………………… 

Địa chỉ:………………………………………………………………………………… 

Số điện thoại:…………………………………………………………………………… 

Email…………………………………………………………………………………… 

2. Nội dung phản ánh, kiến nghị:  

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

 

 Đại diện tổ chức, hoặc cá nhân trực tiếp phản ánh, kiến nghị 

 (Ký và ghi rõ họ tên) 
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