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THÔNG BÁO 

Số điện thoại đường dây nóng  

 

Thực hiện Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 16/6/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về Nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Tuyên Quang 

năm 2021.  

Căn cứ Kế hoạch số 55/KH-TTr ngày 16/7/2021 của Thanh tra tỉnh về nâng 

cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021. 

Thanh tra tỉnh Tuyên Quang thông báo số điện thoại đường dây nóng để 

tiếp nhận các thông tin từ doanh nghiệp, người dân phản ánh, tố cáo cán bộ, công 

chức có biểu hiện nhũng nhiễu, tiêu cực trong thực thi công vụ, nhiệm vụ trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang, như sau: 

Số điện thoại: 0855732383. 

Thanh tra tỉnh Tuyên Quang trân trọng thông báo./.  

  

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy   

- TT HĐND tỉnh;          (báo cáo); 

- UBND tỉnh; 

- UBMTTQVN tỉnh và các đoàn thể tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- Tổ chức đại diện của doanh nghiệp, hợp tác xã; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Các phòng chuyên môn nghiệp Thanh tra tỉnh; 

- Thanh tra các huyện, thành phố; 

- Trang thông tin điện tử Thanh tra tỉnh; 

- UBND các xã, phường, thị trấn; 

- Lưu: VT, VP. 

 

CHÁNH THANH TRA 

 

 

 

 

 

 

Khánh Thị Xuyến 
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