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             Kính gửi: Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên 

              

 Thực hiện Kế hoạch số 53-KH/TU ngày 05/3/2018, Kế hoạch số 58-KH/TU 

ngày 11/4/2018 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết 

số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; Nghị định 107/2020/NĐ-

CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan 

chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Nghị định số 

108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2020 của Chính phủ quy định các cơ 

quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương, UBND tỉnh đã sắp xếp lại tổ chức bộ máy của các cơ 

quan, đơn vị của tỉnh. Đồng thời, thời gian qua, nhiều chức danh lãnh đạo, quản lý 

của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh 

cũng đã được kiện toàn, bổ nhiệm mới. Do đó, số điện thoại tiếp nhận phản ánh 

của người dân, tổ chức về việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU của các cơ quan, địa 

phương đã có nhiều thay đổi.  

 Sở Nội vụ đã tổng hợp danh bạ số điện thoại tiếp nhận phản ánh của người 

dân, tổ chức về việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU của các sở, ban, ngành và 

UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh theo đăng ký cập nhật của 

các cơ quan, đơn vị, địa phương (Danh bạ đính kèm). 

 Sở Nội vụ đề nghị Văn phòng UBND tỉnh cập nhật danh bạ trên lên Cổng 

thông tin điện tử của tỉnh để người dân, tổ chức biết, liên hệ. 

 Rất mong sự quan tâm, phối hợp của quý cơ quan./. 
 

Nơi nhận:  
- UBND tỉnh (b/c); 

- Như trên; 

- GĐ, PGĐ Sở Nội vụ; 

- Lưu: VT, CCHC(Ch) 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Tấn Đễ 
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