
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ CỘNG HÒA 

 

Số: 66 /TB-UBND 
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Độc lập – tự do – Hạnh phúc 

 

Cộng Hòa, ngày 31 tháng 10 năm 2022 

 
 

THÔNG BÁO 
Niêm yết công khai đường dây nóng tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, 

kiến nghị, tố cáo liên quan đến các hoạt động trên địa bàn xã 

 
  

Nhằm nắm bắt, xử lý kịp thời các thông tin phản ánh, kiến nghị, tố cáo 

của tổ chức, cá nhân và nhân dân trên địa bàn xã Cộng Hòa; 

Ủy ban nhân dân xã niêm yết công khai số điện thoại đường dây nóng của 

đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã và đồng chí Trưởng Công an xã; 

 1. Đồng chí Ngô Mạnh Tuyển - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã. 

 Số điện thoại: 0948.248.668 

 2. Đồng chí Lê Xuân Thành - Trưởng Công an xã. 

 Số điện thoại: 0912.679.899  

 - Mọi thông tin phản ánh của tổ chức, cá nhân và nhân dân sẽ được bảo 

mật theo quy định; 

 - Mọi hoạt động tin thông tin gây nhiễu loạn, đánh lạc hướng chỉ đạo gây 

thiệt hại, được kiểm tra, xác minh và xử lý đúng theo quy định của pháp luật. 

 Ủy ban nhân dân xã Cộng Hòa đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 

trên địa bàn xã, lãnh đạo UB.MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội xã; Bí thư 

các chi bộ trực thuộc, Trưởng các thôn thông báo công khai bằng các hình thức 

phù hợp và trên hệ thống loa phát thanh, truyền thanh của thôn và xã; niêm yết 

thông báo tại trụ sở cơ quan; đơn vị, nhà văn hóa các thôn để các tổ chức, cá 

nhân và nhân dân được biết./. 

 
Nơi nhận: 

- TT Thành ủy, HĐND thành phố (b/c); 

- UBND thành phố (b/c); 

- Thường trực Đảng ủy, HĐND xã; 

- Lãnh đạo UBND xã; 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã; 

- Các tổ chức chính trị - xã hội xã; 

- Các chi bộ trực thuộc Đảng ủy;  

- Trưởng các thôn trên địa bàn xã; 

- Cổng thông tin điện tử xã; 

- Lưu.VPUB. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Ngô Mạnh Tuyển 
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