
           UBND HUYỆN GÒ DẦU               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                 Số:       /TB-TNMT                       Gò Dầu, ngày 07  tháng 6  năm 2019

THÔNG BÁO
Công khai đường dây nóng tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh,

kiến nghị của tổ chức, cá nhân về ô nhiễm môi trường
------

Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BTNMT ngày 10/10/2017 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường về việc tăng cường tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của
tổ chức và cá nhân về ô nhiễm môi trường thông qua đường dây nóng;

Căn cứ Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 30/5/2016 của UBND
huyện Gò Dầu ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ
chức của phòng Tài nguyên và Môi trường.

Thực hiện Công văn số 6368/STNMT-CCBVMT ngày 08/11/2017 của Sở
Tài nguyên và Môi trường về việc thiết lập, công khai đường dây nóng để tiếp
nhận, xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về ô nhiễm môi
trường.

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Gò Dầu thành lập đường dây nóng
tiếp nhận và xử lý thông tin, phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về ô nhiễm
môi trường, cụ thể như sau:

1. Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị trong giờ hành chính, qua điện thoại cố định
số: 0276. 3853454.

2. Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị 24/24 giờ, qua các số điện di động sau:
- Số: 0919 069 259, ông Mai Văn Phuộng, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi

trường huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.
- Số: 0918 708 898, ông Nguyễn Trọng Nhân, Phó Trưởng phòng Tài nguyên

và Môi trường huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.
3. Phản ánh, kiến nghị đến Sở Tài nguyên và Môi trường tại địa chỉ  sau:
- Thư điện tử: stnmt@tayninh.gov.vn
- Số 0276 3815 198 (trong giờ hành chính)
- Ông Trần Minh Sơn, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường:

0913144810 (tiếp nhận 24/24).
- Ông Trần Văn Quy, Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường: 0972

505 000 (tiếp nhận 24/24).
Trên đây là địa chỉ đường dây nóng tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh,

kiến nghị về ô nhiễm môi trường. Đề nghị các xã, thị trấn thông báo công khai rộng
rãi đến mọi tổ chức, cá nhân được biết./.

Nơi nhận:
- UBND huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu phòng TNMT.

KT.TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
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