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UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /TB-STNMT 

 
   Bắc Kạn, ngày      tháng 01 năm 2020 

THÔNG BÁO 

Công khai số điện thoại đường dây nóng 

 

Thực hiện Quyết định số 1443/QĐ-UBND ngày 07/9/2016 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy định tạm thời về việc tiếp nhận và xử lý 

thông tin đường dây nóng và hộp thư điện tử  của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn, 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Thông báo số 77/TB-

STNMT ngày 21/9/2016 về việc công khai số điện thoại đường dây nóng. Theo đó, 

số điện thoại đường dây nóng của Sở là: 0915.344.000 và địa chỉ email: 

nghidv.tn@backan.gov.vn. 

Thực hiện Văn bản số 3576/UBND-NCPC ngày 03/7/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bắc Kạn về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 

22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ và Văn bản số 839/TTrT-VP ngày 26/12/2019 

của Thanh tra tỉnh về tổ chức triển khai thực hiện đường dây nóng và hộp thư điện 

tử của các cơ quan đơn vị. Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo công khai số 

điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá 

nhân phản ánh về tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh 

nghiệp trong giải quyết công việc của công chức, viên chức và người lao động trên 

địa bàn tỉnh kể từ ngày 01/01/2020 như sau:  

1. Nội dung tiếp nhận thông tin 

Tiếp nhận các ý kiến của người dân, doanh nghiệp, tổ chức về tiêu cực, tham 

nhũng, nhũng nhiễu của công chức, viên chức và người lao động thuộc ngành quản 

lý trong thực thi công vụ. 

2. Cách thức tiếp nhận thông tin  

2.1 Tiếp nhận thông tin bằng đường dây nóng qua số điện thoại 

Trong giờ hành chính: Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường, số điện thoại 

02093.870.538  

Tất cả các giờ trong ngày: Ông Nguyễn Văn Minh, Chánh Thanh tra, số điện 

thoại: 0915.344.000 

2.2. Tiếp nhận thông tin bằng văn bản, hồ sơ, tài liệu theo đường bưu 

điện, hòm thư điện tử hoặc trực tiếp trụ sở cơ quan  

- Địa chỉ: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn;  Tổ 1, phường Phùng 

Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn. 
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- Địa chỉ thư điện tử: tiepdan.tn@backan.gov.vn  

3. Thông báo kết quả giải quyết thông tin, đơn thư phản ánh về tình trạng 

nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc 

Mọi thông tin, tin báo tiếp nhận và kết quả giải quyết đều được thông báo 

công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua Cổng thông tin điện tử Sở 

Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn. 

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức và 

nhân dân được biết. 

Thông báo này thay thế cho Thông báo số 77/TB-STNMT ngày 21/9/2016 

của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc công khai số điện thoại đường dây 

nóng./ 

  
Nơi nhận:   
Gửi bản điện tử:                                                                                                              

- Thanh tra tỉnh (b/c); 

- Các Sở, ban, ngành; 

- Lãnh đạo Sở; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- UBND các xã, phường, thị trấn; 

- Website Sở TNMT; 

- Lưu: VT, VP (Hạnh). 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nông Văn Kỳ 
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