UBND TỈNH KON TUM
SỞ XÂY DỰNG
Số: 25 /TB-SXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc
Kon Tum, ngày 19 tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO
Số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận kiến nghị của người dân
và doanh nghiệp của Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum
Thực hiện Chỉ thị 07/CT-UBND ngày 10/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Kon Tum về nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh
doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong bối
cảnh dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Sở Xây dựng thông báo số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ cơ quan, thư
điện tử để tiếp nhận kiến nghị của người dân và doanh nghiệp về trên Cổng Dịch vụ
công Quốc gia và Cổng Dịch vụ công cấp tỉnh của Sở Xây dựng, cụ thể như sau:
1. Địa chỉ cơ quan Sở Xây dựng: Số 345 đường Bà Triệu, thành phố Kon
Tum, tỉnh Kon Tum.
2. Số điện thoại đường dây nóng:
- Ông Nguyễn Quang Hải - Giám đốc Sở Xây dựng.
+ Di động: 0914.090.895.
+ Địa chỉ hộp thư điện tử: nguyenquanghai-kontum@chinhphu.vn.
- Ông Trần Công Thiện - Phó Trưởng phòng Quản lý xây dựng.
+ Di động: 0918.872.845.
+ Máy bàn: 02603.864.720.
+ Địa chỉ hộp thư điện tử: congthienkt@gmail.com;
- Địa chỉ hộp thư điện tử Sở Xây dựng: soxaydung-kontum@chinhphu.vn.
Sở Xây dựng trân trọng thông báo./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Trung tâm PVHC công tỉnh Kon Tum;
- Lãnh đạo Sở;
- Trang TTĐT Sở Xây dựng;
- Lưu: VT, QLXD.nvlam.
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