
UBND TỈNH KHÁNH HOÀ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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Số:            /QĐ-STNMT          Khánh Hòa, ngày        tháng   7   năm 2019  

                       
QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố đường dây nóng của 
Sở Tài nguyên và Môi trường  

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng 
Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 657/QĐ-UBND ngày 19/3/2015 của UBND tỉnh 
Khánh Hòa về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Sở Tài nguyên và Môi trường;

Xét đề nghị của Chánh văn phòng Sở,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Công bố đường dây nóng của Sở Tài nguyên và Môi trường như  
sau:

- Số điện thoại Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân đối với 
thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi 
trường: Chánh văn phòng Sở: 

      0967807979,  0258.3822654
- Số điện thoại Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân đối với 

thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các Chi nhánh Văn phòng 
Đăng ký đất đai: Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai: 

      0913.444009
- Địa chỉ thư điện tử: stnmt@khanhhoa.gov.vn
- Số điện thoại Phòng Cải cách hành chính Sở Nội vụ: 0258.3810440; Địa 

chỉ thư điện tử:  caicachhanhchinhkh@gmail.com
- Số điện thoại Phòng Kiểm soát Thủ tục hành chính – Văn phòng UBND 

tỉnh: 0258.3822765.
       - Chuyên mục: “Tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị về giải quyết hồ sơ 
tại Bộ phận một cửa” trên Cổng thông tin điện tử cải cách hành chính tỉnh 
Khánh Hòa tại địa chỉ: http://cchc.khanhhoa.gov.vn.  

Điều 2: Đường dây nóng của Sở Tài nguyên và Môi trường được niêm yết 
công khai tại “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả một cửa”  của Sở Tài nguyên và 
Môi trường tại số 14 Hoàng Hoa Thám, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, 
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tỉnh Khánh Hòa, “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả một cửa”  của các Chi nhánh 
Văn phòng Đăng ký đất đai và Trang Thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và 
Môi trường tại địa chỉ: http://stnmt.khanhhoa.gov.vn.

Điều 3. Quyết định này có hiệu kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 
162/QĐ-STNMT ngày 22/5/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường. 

Điều 4:  Chánh văn phòng, Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở và các tổ 
chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận: VBĐT
- Như Điều 3;
- Sở Nội vụ;
- Tổ Một cửa;
- Các Chi nhánh VPĐKĐĐ;
- Lưu: VT, PCVP.

        GIÁM ĐỐC  
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