
CÔNG KHAI THÔNG TIN TÊN VÀ CHỨC VỤ, SỐ ĐIỆN THOẠI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CÓ THẨM 

QUYỀN TIẾP NHẬN, HƯỚNG DẪN, TRẢ LỜI  PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ LIÊN QUAN ĐẾN THỰC HIỆN TTHC 

CỦA NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP 

1. Thông tin tiếp nhận, hướng dẫn, trả lời phản ánh, kiến nghị liên quan đến thực hiện TTHC tại bộ phận 

một cửa huyện 

STT HỌ TÊN CHỨC VỤ 
SỐ ĐIỆN 

THOẠI 
NGÀNH, LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH 

1 Lưu Thị Bích Ngần 

Chuyên viên – Tổ trưởng bộ phận 

một cửa 

(Văn phòng HĐND và UBND huyện) 

0252.3889182 
Ngành Tư pháp (Chứng thực, Hộ tịch,...) và 

một số ngành, lĩnh vực khác 

2 Lê Phan Trúc Lam 
Chuyên viên 

(Văn phòng HĐND và UBND huyện) 
0252.3889182 

Ngành Tài chính-Kế hoạch (cấp giấy phép 

đăng ký kinh doanh,..); Văn hóa-Thông tin 

(cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ 

karaoke,...) và một số ngành, lĩnh vực khác 

3 Nguyễn Thị Lưu 
Chuyên viên 

(Phòng Kinh tế và Hạ tầng) 
0252.3880317 

Ngành Kinh tế – Hạ tầng (cấp phép xây 

dựng,....) 

4 Lê Thị Tú Trinh 
Chuyên viên 

(Phòng Nội vụ) 
0252.3888054 Ngành Nội vụ (thi đua khen thưởng,...) 

5 Huỳnh Thị Ngọc Mỹ 
Chuyên viên 

(Phòng LĐTB và Xã hội) 
0252.3880905 

Ngành Lao động thương binh và Xã hội 

(chính sách người có công, bảo trợ xã 

hội,...) 

6 Văn Thị Lệ Thu 
Chuyên viên 

(Phòng Giáo dục và Đào tạo) 
0252.3880872 

Ngành Giáo dục và Đào tạo (chuyển trường, 

cấp văn bằng chứng chỉ,.....) 

7 Lê Thị Thơ 

Nhân viên 

(Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất 

đai Tánh Linh) 

025203889182 
Ngành Tài nguyên và Môi trường (lĩnh vực 

đất đai,...) 



2. Thông tin tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên quan đến thủ tục hành chính của UBND huyện 
 

STT HỌ TÊN CHỨC VỤ 
SỐ ĐIỆN 

THOẠI 
PHỤ TRÁCH 

1 Đào Ngọc Hoài 
Chánh Văn phòng HĐND và 

UBND huyện 
0252.3888085 

Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên quan đến 

thủ tục hành chính 

2 Phan Đình Sơn 

Chuyên viên 

(Văn phòng HĐND và UBND 

huyện) 

0252.3888085 
Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên quan đến 

thủ tục hành chính 

 

Phản ánh, kiến nghị được tiếp nhận theo một trong các cách thức sau: 

- Gửi qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp, tổ chức được tích hợp trên Cổng dịch vụ 

công quốc gia tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn/p/phananhkiennghi/pakn-gui-pakn.html 

- Gửi đến cơ quan: Văn phòng HĐND và UBND huyện Tánh Linh; địa chỉ liên hệ: số 434, Trần Hưng Đạo, Lạc Tánh, Tánh Linh, 

Bình Thuận 

- Số điện thoại: 0252.3888085 

- Địa chỉ thư điện tử:  vpubndtl@tanhlinh.binhthuan.gov.vn 

Lưu ý: 

- Phản ánh, kiến nghị phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt; ghi rõ nội dung phản ánh, kiến nghị; 

- Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín) của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị; 

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

mailto:%20vpubndtl@tanhlinh.binhthuan.gov.vn

