
UBND TỈNH KON TUM 

SỞ TƯ PHÁP 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

      Số:            Kon Tum, ngày         tháng    năm   
 

 

THÔNG BÁO 
Số điện thoại của Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum về tiếp nhận ý kiến của  

tổ chức, doanh nghiệp và người dân trong xây dựng, theo dõi  
thi hành pháp luật; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 

 
 

Nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh 

nghiệp, nâng cao chỉ số thành phần thiết chế pháp lý và an ninh trật tự trong chỉ số 
năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); Từng bước nâng cao hiệu quả chỉ số hiệu qủa 

quản trị và hành chính công (PAPI), chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), 
chỉ số sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành 

chính Nhà nước (SIPAS). 
 

 Để tăng cường hơn nữa chất lượng công tác tổ chức xây dựng thể chế và 
theo dõi tình hình thi hành pháp luật, công khai, minh bạch trong giải quyết các 
thủ tục hành chính và tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp, công dân 

phản ánh, kiến nghị về quá trình giải quyết thủ tục hành chính, hành vi của công 
chức trong thực thi công vụ, nhiệm vụ được giao liên quan đến các lĩnh vực thuộc 

Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum quản lý. 
 

 Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum trân trọng thông báo số điện thoại tiếp nhận phản 
ánh, kiến nghị của tổ chức, doanh nghiệp, công dân như sau: 

 

1. Số điện thoại cố định: 0260.3887855 đặt tại Văn phòng Sở Tư pháp. 
 

Địa chỉ: Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh Kon Tum, Tổ 8, 

Phường Thống Nhất, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum. 
 

Thời gian tiếp nhận: trong giờ hành chính và các ngày làm việc trong tuần. 
 

2. Số điện thoại di động: 0919198975 của Lãnh đạo Văn phòng Sở Tư 

pháp.  
 

Thời gian tiếp nhận: tiếp nhận 24/24 giờ và tất cả các ngày trong tuần. 
 

Thông báo này được niêm yết tại trụ sở cơ quan Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum, 

các đơn vị trực thuộc Sở và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở. Kính đề 
nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan phối hợp niêm yết thông báo 
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này tại trụ sở làm việc để tạo điều kiện cho tổ chức, doanh nghiệp, công dân biết, 

thuận tiện liên hệ. 
 
Trân trọng thông báo./. 

 
 

Nơi nhận:  
- UBND tỉnh (B/c); 
- Chủ tịch UBND tỉnh (B/c); 
- Các Sở, ban, ngành; 
- UBND các huyện, TP; 
- Phòng Thương mại và công nghiệp VN 
(VCCI); 
- VCCI chi nhánh TPHCM; 
- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; 
- Hội doanh nhân trẻ tỉnh; 
- Phòng Tư pháp các huyện, TP; 
- UBND các xã, phường, thị trấn;  
- Các tổ chức BTTP trên địa bàn tỉnh;  
- Đài PTTH tỉnh (đưa tin); 
- Báo Kon Tum (đưa tin);                                                                               
- Các đơn vị thuộc Sở;                                                                             
- Các đ/c Lãnh đạo Sở;  

- Trang TTĐT của Sở (đưa tin); 

- Ban biên tập Tập san TP (đưa tin);                                                                                            

- Lưu:VT,VP/STP. 

 GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 
 

 
Trần Minh Thắng 
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