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  Kon Tum, ngày       tháng       năm 

 

   

THÔNG BÁO 

Số điện thoại đường dây nóng và hộp thư điện tử công vụ  

của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum 

 

Thực hiện Kế hoạch số 4331/KH-UBND ngày 19/11/2020 của UBND tỉnh 

Kon Tum tiếp tục  triển  khai  thực  hiện  Chỉ  thị  số  10/CT-TTg  ngày 

22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả 

tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải 

quyết  công  việc; Công  văn  số  1571/UBND-NCXDPL  ngày  24/6/2019  của 

UBND tỉnh Kon Tum về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, 

tham nhũng trong hoạt động công vụ trên địa bàn tỉnh. 

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum thông báo số điện thoại đường dây nóng, 

địa chỉ cơ quan, hộp thư điện tử công vụ để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của 

người dân, doanh nghiệp về hành vi tham nhũng, nhũng nhiễu, gây phiền hà của 

cán bộ, công chức; tiếp nhận các ý kiến đóng góp về quy trình, thủ tục hành 

chính, các thông tin, vướng mắc của các cá nhân, tổ chức đối với hoạt động của 

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum, cụ thể như sau: 

1. Địa chỉ cơ quan: Số 806, đường Phan Đình Phùng, phường Quang Trung, 

thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 

2. Số điện thoại đường dây nóng và hộp thư điện tử công vụ: 

- Đồng chí Võ Sỹ Chung - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm 

+ Số điện thoại: 0352.089.999 

+ Thư điện tử công vụ: vschung.cckl@kontum.gov.vn 

- Đồng chí Nguyễn Văn Nam - Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm  

+ Số điện thoại: 0903.522.117 

+ Thư điện tử công vụ: nvnam.cckl.snn@kontum.gov.vn 

- Đồng chí Nguyễn Văn Tiến - Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm  

+ Số điện thoại: 0975.320.707 

+ Thư điện tử công vụ: nvtien.snn@kontum.gov.vn 

- Đồng chí Nguyễn Hoài Tâm - Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm 

+ Số điện thoại: 0914.084.510 

+ Thư điện tử công vụ: nhtam.snn@kontum.gov.vn 

- Thư điện tử công vụ của Chi cục Kiểm lâm: cckl.snn@kontum.gov.vn 
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Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum trân trọng thông báo để các tổ chức và cá 

nhân biết./. 
 

Nơi nhận: 
- TT Tỉnh ủy; 

- TT HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- Ban Nội chính Tỉnh ủy; 

- Các sở, ban, ngành; đoàn thể; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Đài PTTH tỉnh, Báo Kon Tum; 

- Các đơn vị thuộc CCKL; 

- Trang TTĐT Chi cục Kiểm lâm; 

- Lưu: VT, HC.  

 

 CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 
Võ Sỹ Chung 
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