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UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ 

 

     Số: 827  /KKT-VP 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

            Quảng Trị, ngày 07 tháng 9  năm 2020 

 
    Về việc phối hợp trong công tác nhận  

và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính 

   tại Trung tâm phục vụ hành chính công 

 

Kính gửi:  Trung tâm phục vụ hành chính công  

   

Thực hiện nội dung công văn số 421/VP-HCC, ngày 18/8/2020 của Văn 

phòng UBND tỉnh về thời gian chính thức áp dụng tiếp nhận và trả kết quả chung 

quầy giao dịch tại Trung tâm dịch vụ hành chính công. 

Để tăng cường công tác phối hợp với các công chức, viên chức trực tại quầy 

giai dịch chung - Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh để tiếp nhận, giải quyết 

hồ sơ thủ tục hành chính và trả kết quả đảm bảo thuận lợi và đúng tiến độ. 

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh xin cung cấp số điện thoại của các cán bộ trực 

tiếp giải quyết các thủ tục hành chính của Ban để tiện cho việc liên hệ trong thực 

hiện nhiệm vụ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh. 

- Đ/c Trần Thị Sen, cán bộ đầu mối, số điện thoại: 0935 259456 

- Đ/c Nguyễn Văn Tuấn, Trưởng phòng QLĐT-DN, điện thoại: 0914 064845 

- Đ/c Dương Hùng, Trưởng phòng QLQHXD-TNMT, điện thoại: 0914 092577 

Trong quá trình thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại quầy giao dịch chung 

của Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc liên 

quan đến các thủ tục hành chính thuộc BQL Khu Kinh tế xin liên hệ trực tiếp các số 

điện thoại nêu trên.  

BQL Khu kinh tế rất mong nhận được sự quan tâm phối hợp của Trung tâm 

phục vụ hành chính công tỉnh./. 

  

 Nơi nhận:                                                            
- Như trên; 

- Sở Nội vụ (p/h); 

- Sở Tài chính (p/h); 

- Lãnh đạo Ban (b/c); 

- Các đ/c có tên nêu trên (t/h); 

- Lưu: VT, VP. 

                                                        

 

                                                                                  
 

KT.TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN  

 

 
 

 

 

Trương Khắc Nghi 
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