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  THÔNG BÁO 

Về việc thay đổi hòm thư tiếp nhận, thông tin phản ánh kiến nghị  

trong hoạt động quản lý nhà nước về thủ tục hành chính của Sở Y tế  
 
 

 

Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về 

việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành 

chính; 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2856/UBND-KGVX 

ngày 8/9/2017 về việc tăng cường sử dụng thư điện tử công vụ trong các cơ 

quan nhà nước tỉnh Sơn La; 

Nhằm đẩy mạnh việc trao đổi văn bản điện tử trong các cơ quan nhà 

nước, nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ góp phần tăng cường công tác cải 

cách hành chính. Kể từ ngày 01/7/2018 Sở Y tế Sơn La  sử dụng hòm thư công 

vụ:  syt@sonla.gov.vn (thay thế địa chỉ thư điện tử: soytesonla2016@gmail.com) 

để tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân về thủ tục 

hành chính.  

Sở Y tế tỉnh Sơn La thông báo đến các tổ chức, cá nhân biết để liên hệ, 

phản ánh, kiến nghị./. 

Nơi nhận: 
- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các Tổ chức TMTH & CMNV thuộc Sở; 

- Website Sở Y tế; niêm yết tại  SYT; 

- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

 

Trần Trọng Hải 
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