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 THÔNG BÁO 

Đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức 

cá nhân về việc giải quyết 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; Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát 

thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục 

hành chính; Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực 

hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 

Để tổ chức, cá nhân thực hiện quyền phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành 

chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế theo quy định. Sở 

Y tế thông báo công khai đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị 

của tổ chức, cá nhân về giải quyết thủ tục hành chính cụ thể như sau: 

1. Số điện thoại đồng chí Nguyễn Thị Kim An - Giám đốc Sở Y tế: 

02123.858.598; di động 0904.889.919; 

2. Số điện thoại đồng chí Nguyễn Hữu Hùng - Chánh Văn phòng  Sở Y tế: 

02123.530.838; di động 0903.491.995; 

3. Số điện thoại đồng chí Mùi Thị Trung Hậu - Chánh Thanh tra Sở Y tế: 

02123.856.015; di động 0904.148.986; 

4. Số điện thoại Văn phòng Sở Y tế: 02123.852.245; 

5. Địa chỉ hòm thư điện tử:  syt@sonla.gov.vn (tiếp nhận phản ánh 

24/24h). 

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 đơn vị y tế trực thuộc Sở; 

- Các Tổ chức TMTH & CMNV thuộc Sở; 

- Trang TTĐT Sở Y tế; niêm yết tại  SYT; 

- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

Trần Trọng Hải 
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