
UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ TƯ PHÁP 

Số:           /TB-STP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Trà Vinh, ngày      tháng 8 năm 2019 

                                       

THÔNG BÁO 

Về việc tiếp nhận ý kiến phản ánh liên quan đến  

công chức, viên chức và người lao động của Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh 

 

Căn cứ Công văn số 2455/UBND-NC ngày 03/7/2019 của UBND tỉnh Trà 

Vinh về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong 

hoạt động công vụ. 

Để kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các hành vi tham nhũng, nhũng 

nhiễu, tiêu cực, vi phạm pháp luật trong đội ngũ công chức, viên chức và người lao 

động của Sở Tư pháp trong thi hành nhiệm vụ công vụ, tiếp nhận, giải quyết thủ 

tục hành chính của người dân và doanh nghiệp, góp phần nâng cao sự hài lòng của 

người dân, doanh nghiệp đối với ngành Tư pháp; Sở Tư pháp thông báo tiếp nhận 

các ý kiến phản ánh của cơ quan, tổ chức, cá nhân qua các hình thức sau: 

1. Hòm thư góp ý tại trụ sở cơ quan Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh, địa chỉ: số 4, 

Lê Thánh Tôn, Phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. 

2. Thư điện tử: stp@travinh.gov.vn. 

3. Số điện thoại đường dây nóng: 0294 3862 972 (Trong giờ hành chính). 

Mọi thông tin cá nhân của người có ý kiến phản ánh sẽ được giữ kín theo 

quy định của pháp luật. 

 Sở Tư pháp xin trân trọng thông báo đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân được 

biết ./. 

Nơi nhận: 

- Tỉnh ủy, UBND tỉnh (bc); 

- Sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, TP; 

- Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, TP; 

- GĐ, các PGĐ Sở Tư pháp; 

- Thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở; 

- Niêm yết tại Sở Tư pháp; 

- Trang TTĐT Sở Tư pháp; 

- Lưu: VT, CNTT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Văn Phong 
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