
UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TỨ KỲ

Số:           /UBND-KT&HT
V/v cung cấp số điện thoại đường 
dây nóng để tiếp nhận phản ánh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tứ Kỳ, ngày        tháng      năm 2022

                               Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.                                                                                        
Thực hiện Công văn số 1652/SCT-QLTM ngày 13 tháng 10 năm 2022 của 

Sở Công thương tỉnh Hải Dương về việc cung cấp số điện thoại đường dây nóng 
để tiếp nhận phản ánh;

Trong thời gian gần đây tình hình kinh doanh xăng dầu đang diễn ra hết 
sức phức tạp trên địa bàn cả nước nói chung và tỉnh Hải Dương nói riêng. Để 
tiếp nhận các thông tin phản ánh đến tình hình kinh doanh xăng dầu trên địa bàn 
huyện, UBND huyện Tứ Kỳ thông báo đến UBND các xã, thị trấn trên địa bàn 
huyện số điện thoại đường dây nóng của Sở Công thương, để sẵn sàng phối hợp 
xử lý thông tin: 0975.220.986.

UBND huyện thông báo để UBND các xã, thị trấn nắm được, triển khai 
thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (để b/c);
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TICH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đào Văn Soái
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