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Kon Tum, ngày 27 tháng 8 năm 2021

THÔNG BÁO
Số điện thoại đường dây nóng của Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum
Thực hiện Kế hoạch số 4331/KH-UBND ngày 19/11/2020 của Ủy ban nhân dân
tỉnh về tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ
tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu,
gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Công văn số
1571/UBND-NCXDPL ngày 24/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc
tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ
trên địa bàn tỉnh;
Sở Nội vụ thông báo số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ cơ quan, thư điện tử
để tiếp nhận thông tin, ý kiến phản ánh của các cơ quan, tổ chức, người dân và doanh
nghiệp về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà, làm phát sinh chi phí không chính thức
cho người dân và doanh nghiệp; tiếp nhận các góp ý về quy trình, thủ tục hành chính,
các thông tin, vướng mắc của các cá nhân, tổ chức đối với hoạt động của Sở Nội vụ, cụ
thể như sau:
1. Địa chỉ Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum: Tầng 7, tầng 8 Toà nhà A, Trung tâm
hành chính tỉnh Kon Tum (Tổ 8, phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon
Tum).
2. Số điện thoại đường dây nóng:
+ Giám đốc Sở Nội vụ: Ông Nguyễn Văn Lân, điện thoại di động: 0913 486182.
+ Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp, Sở Nội vụ: Ông Trần Ngọc Tuấn, điện
thoại di động: 0914 060668, điện thoại bàn: 0260 3867075.
3. Hộp thư điện tử: snv@kontum.gov.vn
Sở Nội vụ thông báo đến các cơ quan, tổ chức và công dân biết./.
Nơi nhận:
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Các ban Đảng thuộc Tỉnh uỷ;
- UBMT và các đoàn thể chính trị- xã hội tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;
- Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh;
- Đài PHTH Tỉnh; Báo Kon Tum;
- Trang TTĐT Sở Nội vụ;
- Lưu: VT; HCTH.
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