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THÔNG BÁO 

Công khai đường dây nóng tiếp nhận, xử lý thông tin,                                                     

phản ánh về hành vi tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ                              

của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh 

 

Để kịp thời tiếp nhận các nội dung liên quan đến các hành vi tiêu cực, tham 

nhũng, vi phạm pháp luật trong hoạt động công vụ của cán bộ, công chức, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh thông báo công khai đường dây nóng tiếp nhận 

ý kiến phản ánh hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật trong hoạt động của cán bộ, 

công chức thuộc thẩm quyền của Sở như sau: 

1. Thời gian, nội dung tiếp nhận thông tin 

- Thời gian: 24/24 giờ, 7/7 ngày trong tuần.   

-    Nội dung: Tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân, doanh nghiệp, 

tổ chức về hành vi tiêu cực, tham nhũng, sách nhiễu gây phiền hà của cán bộ, công 

chức thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh trong thi hành công vụ. 

2. Cách thức tiếp nhận thông tin 

2.1. Tiếp nhận thông tin bằng đường dây nóng qua số điện thoại  

- Trong giờ hành chính: 

+ Văn phòng: 0203.3835687  

- Tất cả các giờ trong ngày: 

+ Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Sở: 0915138258 

+ Đồng chí Nguyễn Hữu Đuyến - Phó Giám đốc Sở:  0912149859 

+ Đồng chí Nguyễn Việt Hùng - Phó Giám đốc Sở: 0983847728 

+ Đồng chí Nguyễn Thị Mai Hiên - Chánh Thanh tra Sở: 0915760818 

+ Đồng chí Đặng Huy Hải - Chánh Văn phòng: 0912663.698 

2.2. Tiếp nhận thông tin bằng văn bản, vật chứng, chứng cứ gửi theo đường 

bưu điện, hòm thư điện tử hoặc đến trực tiếp cơ quan Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 

Quảng Ninh cung cấp, phản ánh địa chỉ như sau:  

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh - Tầng 5 Trụ sở Liên cơ quan số 

2, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.  

- Hòm thư: skhvdt@quangninh.gov.vn 
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 3. Thông báo kết quả giải quyết thông tin, đơn thư 

Mọi thông tin, tin báo tiếp nhận và kết quả giải quyết đều được thông báo 

công khai trên các phương triện thông tin đại chúng, qua Cổng thông tin điện tử 

của tỉnh Quảng Ninh và cổng thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 

Quảng Ninh tại địa chỉ: 

- Cổng thông tin điện tử của tỉnh: http://www.quangninh.gov.vn   

- Cổng thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư: 

  https:/quangninh.gov.vn/so/sokhdt/Trang/default.aspx  

 Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi thông báo để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá 

nhân được biết./. 

 

 Nơi nhận: 
- Tỉnh uỷ, HĐND,UBND tỉnh (để b/c);  

- Thanh tra tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, TX, TP; 

- Ban Giám đốc; 

- Các phòng chuyên môn; 

- Lưu VT,VP2. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Mạnh Cường 
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