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THÔNG BÁO 

Về việc điều chỉnh các thông tin công khai 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 

 
  

Ngày 22/10/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông báo 

số 1021/TB-STNMT về việc điều chỉnh các thông tin công khai 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; 

Nay, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo điều chỉnh các thông tin 

công khai 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 như sau: 

1. Ông Trần Hữu Thành – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Số 

điện thoại di động: 0937.150.088; địa chỉ hộp thư điện tử: 

thanhth@stnmt.binhthuan.gov.vn;  

2. Ông Võ Văn Lễ - Quyền Chánh Thanh tra Sở - Số điện thoại di động: 

0919.525.629; địa chỉ hộp thư điện tử: levv@stnmt.binhthuan.gov.vn;  

3. Ông Nguyễn Minh Quang– Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh - 

Số điện thoại di động: 0913.759.544; địa chỉ hộp thư điện tử: 

quangnm@stnmt.binhthuan.gov.vn. 

Thông báo này thay thế cho Thông báo số 1021/TB-STNMT ngày 

22/10/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường. 

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo đến Quý cơ quan, tổ chức, cá 

nhân biết và liên hệ khi cần./. 

Nơi nhận:  
- UBND tỉnh; 
- Thanh tra tỉnh; 
- Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 
- Phòng TNMT các huyện, thị xã, thành phố; 
- Ban Giám đốc Sở; 
- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 
- Trang Thông tin điện tử của Sở; 
- Lưu: VT, VP(Thúy) 

 

  GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

 

 Trần Hữu Thành 
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