
ỦY BAN NHÂN DÂN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHƯỜNG XUÂN AN                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

 Số: 1300/TB-UBND         Xuân An, ngày 18 tháng 8 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Công khai thông tin tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của công dân 

về giải quyết thủ tục hành chính của UBND phường Xuân An 

 

Thực hiện Công văn số 932/STTTT-BCV&CNTT ngày 18/8/2022 của UBND 

tỉnh Bình Thuận, về việc đề nghị cung cấp thông tin kịp thời để cập nhật trên Giấy 

tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả trong hệ thống phần mềm Một cửa điện tử; UBND 

phường Xuân An thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân thông tin 

tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của công dân về giải quyết thủ tục hành chính như sau:  

1. Địa chỉ trụ sở: UBND phường Xuân An (số 179 đường 19/4, phường Xuân 

An, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận).  

2. Hộp thư điện tử: xuanan@phanthiet.binhthuan.gov.vn.  

3. Công chức trực tiếp tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính: 

- Họ và tên: Trần Thị Thu Trang;  

- Chức danh, chức vụ: Văn phòng thống kê phường Xuân An thành phố Phan 

Thiết - Đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính của UBND phường Xuân An;  

- Thư điện tử: trangttt_xa@phanthiet.binhthuan.gov.vn;  

- Điện thoại: 0252. 3839204. 

 4. Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị tích hợp trên Cổng Dịch vụ công Quốc 

gia: https://dichvucong.gov.vn/p/phananhkiennghi/pakn-gui-pakn.html  

(hoặc Trang Thông tin điện tử của thành phố Phan Thiết: 

http://phanthiet.binhthuan.gov.vn).  

UBND phường Xuân An thông báo đến các tổ chức và cá nhân được biết./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- UBND TP. Phan Thiết; 

- Niêm yết công khai tại bộ phận TN&TKQ phường; 

- Lưu: VT. 

 

 

 

CHỦ TỊCH 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

    Đoàn Nguyễn Xuân Hoàng 
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