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UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:73/BC-STTTT Hà Tĩnh, ngày  04 tháng  9  năm 2019 

 

 

BÁO CÁO  

Việc tổ chức đường dây nóng và hộp thư điện tử để 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 

 

Thực hiện Công văn số 5766/UBND-NC ngày 29/8/2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc tham mưu triển khai thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTG ngày 

22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo 

kết quả thực hiện như sau:  

1.Tình hình triển khai thực hiện 

Ngày 01/01/2018, Sở Thông tin và Truyền thông đã công khai đường 

dây nóng và hộp thư điện tử trên Cổng thông tin điện tử của Sở (Chuyên mục 

Tiếp nhận và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân) để tiếp nhận, trả lời 

những thông tin phản ánh, kiến nghị về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối 

với người dân, doanh nghiệp với các thông tin sau:  

- Số điện thoại đường dây nóng:  0239.3686555.  

- Ngày thiết lập: 01/01/2018. 

- Thường trực điện thoại đường dây nóng: Thanh tra Sở. 

- Hộp thư điện tử: sott-tt@hatinh.gov.vn  

- Ngày thiết lập: 01/01/2018. 

- Thường trực hộp thư điện tử: Văn phòng Sở. 

- Địa chỉ: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Tĩnh, Số 66, đường 

Phan Đình Phùng, Thành phố Hà Tĩnh. 

* Quy định của Chuyên mục Tiếp nhận và trả lời phản ánh, kiến nghị 

trên Cổng thông tin điện tử của Sở: 

Tiếp nhận và trả lời phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định 

hành chính theo các nội dung sau đây: 

- Những vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định hành chính do hành vi 

chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định 

hành chính của cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước như: từ chối thực hiện, kéo 

dài thời gian thực hiện thủ tục hành chính; tự ý yêu cầu, bổ sung, đặt thêm hồ sơ, 

giấy tờ ngoài quy định của pháp luật; sách nhiễu, gây phiền hà, đùn đẩy trách 

nhiệm; không niêm yết công khai, minh bạch thủ tục hành chính hoặc niêm yết 

công khai không đầy đủ các thủ tục hành chính tại nơi giải quyết thủ tục hành 

chính; thủ tục hành chính được niêm yết công khai đã hết hiệu lực thi hành hoặc 

trái với nội dung thủ tục hành chính được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về 

thủ tục hành chính…;  
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- Quy định hành chính không phù hợp với thực tế; không đồng bộ, thiếu 

thống nhất; không hợp pháp hoặc trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã 

ký kết hoặc gia nhập; những vấn đề khác liên quan đến quy định hành chính;  

- Đề xuất phương án xử lý những phản ánh nêu trên hoặc có sáng kiến ban 

hành mới quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống 

nhân dân. 

Phản ánh, kiến nghị được tiếp nhận theo một trong các cách thức sau: 

- Gửi qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân tại 

địa chỉ: https://nguoidan.chinhphu.vn hoặc Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, 

kiến nghị của doanh nghiệp tại địa chỉ: https://doanhnghiep.chinhphu.vn;  

- Gửi đến cơ quan: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Tĩnh, Số 66, 

đường Phan Đình Phùng, Thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh; 

- Số điện thoại chuyên dùng: 0239.3686.555; số Fax: 0239.3850.288; 

- Địa chỉ thư điện tử: sott-tt@hatinh.gov.vn.   

* Kết quả hoạt động, xử lý hoạt động của đường dây nóng và hộp thư 

điện tử:  

 Sau một quá trình triển khai thực hiện chưa phát sinh phản ánh, kiến nghị 

về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải 

quyết công việc của Sở Thông tin và Truyền thông. 

2. Khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện đường dây nóng và 

hộp thư điện tử để tiếp nhận thông tin phản ánh khiếu nại, tố cáo về 

hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân doanh nghiệp. 

Không có. 

3. Giải pháp để nâng cao hiệu quả sử dụng đường dây nóng  và hộp 

thư để tiếp nhận thông tin phản ánh khiếu nại tố cáo về hành vi nhũng 

nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp nhằm đảm bảo, xử 

lý kịp thời, nghiêm minh. 

- Tăng cường tuyên truyền cho người dân, doanh nghiệp biết về đường 

dây nóng và hộp thư để phản ánh khiếu nại, tố cáo kịp thời về hành vi nhũng 

nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp. 

- Phân công trách nhiệm, cử cán bộ luân phiên trực điện thoại đường dây 

nóng và hộp thư điện tử.  

- Khi có phản ánh, kiến nghị, cần tổ chức xác minh, xử lý và trả lời kịp 

thời cho người dân và doanh nghiệp.   
 

Nơi nhận: 
- Thanh tra tỉnh;                    

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT,TTra3. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

(Đã ký) 

 

 

 

Đậu Tùng Lâm 
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