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THÔNG BÁO 

Về việc điều chỉnh số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ hộp thư điện tử 

tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, 

gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc 

 

 

Thực hiện Công văn số 2791/UBND-NCKSTTHC ngày 26/7/2019 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc tang cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham 

nhũng trong hoạt động công vụ. 

Ngày 01/8/2019 Sở Y tế ban hành Kế hoạch số 2357/KH-SYT về việc thực 

hiện Chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ; ngày 

15/8/2019 Sở Y tế có Thông báo số 2491/TB-SYT về việc công khai số điện thoại 

đường dâ nóng, địa chỉ hộp thư điện tử. 

Nay Sở Y tế thông báo điều chỉnh số điện thoại đường dân nóng, địa chỉ hộp 

thư điện tử tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng 

nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc như 

sau: 

1. Số điện thoại đường dây nóng: Ông Trần Minh Hoàng, Chánh thanh tra Sở 

Y tế - số điện thoại: 0919264586.  

2. Địa chỉ hộp thư điện tử: hoangtm@syt.binhthuan.gov.vn  

Sở Y tế thông báo đến cơ quan, tổ chức, cá nhân biết, liên hệ./. 

 Nơi nhận:                                                                                   GIÁM ĐỐC 

 - UBND tỉnh; 
 - Thanh tra tỉnh;  

 - Đài phát thanh - Truyền hình; 

 - Báo Bình Thuận;  

 - Các Sở, ban, ngành trong tỉnh;  

 - Các PGĐ (biết); Nguyễn Quốc Việt                                       

 - Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở;                                                   Nguyễn Quốc Việt 
 - Quản trị mạng (đăng Website Sở Y tế)                                                                                         
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