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THÔNG BÁO 

Về việc công bố địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của doanh nghiệp 

 

Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính 

phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành 

chính; 

 Căn cứ Quyết định số 353/QĐ-UBND ngày 24/01/2017 của UBND tỉnh 

Quảng Nam ban hành Quy chế xử lý phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp gắn với 

trách nhiệm người đứng đầu và văn bản số 1705/UBND-KTTH ngày 13/4/2017 

của UBND tỉnh Quảng Nam về việc tổ chức tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị 

của người dân và doanh nghiệp trên Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị 

người dân và doanh nghiệp của Văn phòng Chính phủ. 

Sở Công Thương thông báo địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của 

doanh nghiệp như sau: 

1. Địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của doanh nghiệp:  

Văn phòng Sở Công Thương Quảng Nam 

07 Trần Hưng Đạo, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. 

Điện thoại: 0235 3 852 641 

Fax: 0235 3 859 130 

Website: congthuong.quangnam.gov.vn 

Địa chỉ thư điện tử: socongthuongqnam@gmail.com 

Địa chỉ thư công vụ: sct@quangnam.gov.vn 

2. Cán bộ công chức thực hiện tiếp nhận phản ánh, kiến nghị: 

Bà: Nguyễn Thị Thu Quý 

Điện thoại: 0915 324 052 

3. Hình thức phản ánh kiến nghị gồm: 

- Văn bản gửi đến cơ quan. 

- Buổi tiếp doanh nghiệp định kỳ hằng tháng do UBND tỉnh tổ chức. 

- Cổng thông tin hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam. 

- Đối thoại doanh nghiệp được UBND tỉnh tổ chức theo ngành và lĩnh 

vực. 

- Gặp gỡ, đối thoại doanh nghiệp tại các địa phương. 

- Các phiếu khảo sát, thăm dò khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp. 

- Thông tin từ doanh nghiệp qua điện thoại tới đường dây nóng hoặc 

trang thông tin điện tử của cơ quan. 

- Do Văn phòng Chính phủ và UBND tỉnh chuyển đến. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (BC); 

- Trung tâm HCC và XTĐT (P/h); 

- Các Sở, ban, ngành có liên quan (P/h); 

- UBND các huyện, TX, TP (P/h); 

- Website Sở Công Thương; 

- Lưu: VT, VP. 

            GIÁM ĐỐC 

 

(đã ký) 

                 

 

Nguyễn Quang Thử 
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