
UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ TÀI CHÍNH 

Số:          /TB-STC 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Trà Vinh,  ngày    tháng 12 năm 2020 

 

 

THÔNG BÁO 

Số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận 

 ý kiến phản ánh của người dân, doanh nghiệp 

 về hành vi vi phạm pháp luật trong thực thi công vụ 

 
 

Thực hiện Công văn số 2455/UBND-NC, ngày 03/7/2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Trà Vinh, về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, 

tham nhũng trong hoạt động công vụ; 

Nhằm góp phần phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động 

công vụ, xử lý các hành vị tham nhũng, vi phạm pháp luật trong đội ngũ công 

chức và người lao động của Sở Tài chính trong thi hành nhiệm vụ công vụ; Sở 

Tài chính 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 Tài chính tỉnh Trà Vinh, địa chỉ: 

số 3, đường 19/5 phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 

2. Số điện thoại đường dây nóng:  0889001900 (Tiêu Thanh Tân, Phó 

Giám đốc Sở Tài chính) 

Mọi thông tin của cá nhân, tổ chức phản ánh Sở Tài chính sẽ giữ bí mật 

theo quy định của của pháp luật. 

Sở Tài chính trân trọng thông báo đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân 

được biết./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở, Ban ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các doanh nghiệp; 

- Ban Giám đốc và các phòng thuộc STC; 

- Trang thông tin điện tử Sở Tài chính; 

- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Tiêu Thanh Tân 
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