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THÔNG BÁO 

Công khai địa chỉ, số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận, xác minh,  

xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị về các lĩnh vực của ngành Tài  

nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu  

 

Thực hiện Quyết định số 72/QĐ-STNMT ngày 09/5/2016 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường về việc thành lập đường dây nóng, tiếp nhận thông tin 

phản ánh, kiến nghị về tiêu cực trong hoạt động quản lý nhà nước về tài nguyên 

và môi trường trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Quyết định số 1730/QĐ-TCMT ngày 

28/12/2017 của Tổng cục Môi trường về ban hành quy trình tiếp nhận, xác minh, 

xử lý và phản hồi thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá nhân về ô 

nhiễm môi trường thống nhất từ Trung ương đến địa phương, Sở Tài nguyên và 

Môi trường tỉnh Lai Châu công khai thông tin đường dây nóng cụ thể như 

sau: 

1. Nội dung tiếp nhận và xử lý  

Tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về tiêu cực trong hoạt động 

quản lý nhà nước, thực hiện thủ tục hành chính và các hành vi vi phạm về 

tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Lai Châu, cụ thể trong các lĩnh 

vực: đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản, địa chất, môi trường, khí tượng 

thuỷ văn, biến đổi khí hậu, đo đạc và bản đồ, viễn thám. 

2. Địa chỉ tiếp nhận 

- Số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận, xác minh, xử lý thông tin 

phản ánh kiến nghị trong giờ hành chính về các lĩnh vực của ngành tài 

nguyên và môi trường: 0213.3877516. 

- Số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận, xác minh, xử lý thông tin 

phản ánh kiến nghị về ô nhiễm môi trường được hoạt động thông suốt, liên 

tục 24/24 giờ và 7 ngày trong tuần (bao gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ): 

0945306508. 

- Địa chỉ thư điện tử đường dây nóng: ttratnmtlc@gmail.com, tiếp 

nhận phản ánh, kiến nghị tại các thời điểm trong ngày. 

- Địa chỉ tiếp nhận đơn: Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 

Lai Châu; địa chỉ: Tầng 3, nhà F, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh, 

phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu. 

mailto:ttratnmtlc@gmail.com


Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu trân trọng thông báo để các 

tổ chức, cá nhân biết./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Tổng cục Môi trường; 

- Thanh tra Bộ TNMT; 

- Các đ/c Lãnh đạo Sở; 

- Thanh tra tỉnh; 

- Ban tiếp công dân tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố (phối hợp để công 

khai);  

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Phòng TNMT, Trung tâm PTQĐ 

các huyện, thành phố; 

- Trang thông tin điện tử Sở TNMT; 

- Lưu: VT, TTRA, MTK. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Mai Văn Thạch 

 

 

 


		2021-10-15T17:36:16+0700


		2021-10-15T18:48:30+0700


		2021-10-15T18:48:30+0700


		2021-10-15T18:48:30+0700




