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THÔNG BÁO 

Về việc công khai số điện thoại đường dây nóng 

 

Thực hiện Công văn số 1094-CV/VPTU ngày 15/7/2021 của Văn phòng 

Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh cắt giảm thủ tục hành chính và công khai đường dây 

nóng các cơ quan, đơn vị,  

 Để kịp thời tiếp nhận các thông tin của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá 

nhân phản ánh về hành vi vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, 

công chức, Sở Tài chính công khai số điện thoại đường dây nóng, như sau:  

1. Số điện thoại đường dây nóng Sở Tài chính: 

- Số điện thoại bàn cơ quan:   02183 852 106 

- Số điện thoại di động:   0888 442 299 

2. Thời gian tiếp nhận thông tin qua đường dây nóng: 

 Thông tin phản ánh qua đường dây nóng được tiếp nhận vào giờ hành 

chính của các ngày làm việc trong tuần và được đảm bảo bí mật theo quy định.  

Sở Tài chính tỉnh Hòa Bình mong nhận được sự phối hợp, thông tin và 

chia sẻ của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân./. 

 
Nơi nhận:                  
- Văn phòng Tỉnh ủy (báo cáo); 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Các Sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Đăng tải trên Báo Hòa Bình, Đài Phát thanh và  

Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

-  i m đốc, các PGĐ; 

- C c phòng thuộc sở; 

- Website Sở Tài chính; 

- Lưu: VT (QD). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 
Bùi Văn Thắng 
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