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Số: 633 /STTTT-TTra 

V/v thống kê, báo cáo số lượng cán bộ 

làm nhiệm vụ tiếp công dân. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Hà Tĩnh, ngày 16 tháng 8 năm 2018 

 

 

Kính gửi: Thanh tra tỉnh. 

Ngày 09/8/2018, Thanh tra tỉnh có công văn số 348/TT-NV1 về việc đề 

nghị rà soát, báo cáo số lượng cán bộ làm nhiệm vụ tiếp công dân.  

Sau khi rà soát, Sở Thông tin và Truyền thông thống kê số lượng cán bộ làm 

nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Sở 

theo bảng danh sách kèm theo. 

Đề nghị Thanh tra tỉnh tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, TTra.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

(Đã ký) 

 

 

 

Đậu Tùng Lâm 
 



DANH SÁCH CÁN BỘ LÀM NHIỆM VỤ TIẾP CÔNG DÂN 
(Kèm theo công văn số:633  /STTTT-Ttra ngày 16/8/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh) 

 

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ được phân công 
Trình độ  

chuyên môn 

1 Phan Tấn Linh Giám đốc Sở Phụ trách chung công tác tiếp công dân của Sở. 

Chủ trì tiếp công dân định kỳ và đột xuất theo 

quy định. 

Đại học 

 

2 Bùi Đắc Thế Phó  

Giám đốc Sở,  

Bí thư Chi bộ 

Tiếp công dân định kỳ và đột xuất theo ủy 

quyền của Giám đốc Sở. 

Thạc sỹ 

3 Đậu Tùng Lâm Phó  

Giám đốc Sở 

Tiếp công dân định kỳ và đột xuất theo ủy 

quyền của Giám đốc Sở. 

Thạc sỹ 

4 Phạm Văn Báu Thanh tra viên 

chính, Chánh 

Thanh tra  

Thường trực phòng tiếp công dân. Phụ trách tiếp 

công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, 

kiến nghị, phản ánh trong lĩnh vực báo chí, 

thông tin đối ngoại 

Thạc sỹ 

5 Bùi Xuân Bình Thanh tra viên Phụ trách tiếp công dân, giải quyết đơn thư 

khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong các 

lĩnh vực CNTT, bưu chính viễn thông, điện tử, 

InterNet, tần số VTĐ. 

Thạc sỹ 

6 Nguyễn Thị Mỹ Dung Thanh tra viên Phụ trách tiếp công dân, giải quyết đơn thư 

khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh lĩnh vực 

Xuất bản, in, phát hành 

Đại học 
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