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THÔNG BÁO 

Về việc công bố đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị  

của tổ chức và cá nhân về ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 

 Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-BTNMT ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng, 

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 

đướng dây nóng; Công văn số 3043/TCMT-VP ngày 06/11/2017 của Tổng 

cục Môi trường về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-BTNMT của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn thông báo số điện thoại 

đường dây nóng và địa chỉ hòm thư điện tử tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của 

các tổ chức, cá nhân về ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn , cụ 

thể như sau: 

1. Số điện thoại, hòm thư điện tử đường dây nóng 
 

Stt Họ và tên Chức vụ 
Số điện thoại, 

hòm thư điện tử 

Thời gian 

trực 

1 Đ/c Bùi Văn Côi Giám đốc Sở 

02053.874.273 

0912.831.888 

bvcoi@langson.gov.vn 

24/24 giờ 

2 Đ/c Nguyễn Đình Duyệt 
Phó Giám 

đốc Sở 

02053.719.757 

0979.196.999 

ndduyet@langson.gov.vn 

3 Đ/c Triệu Đức Minh 
Chánh Thanh 

tra Sở 

02053.719.390 

0989.506.333 

tdminh@langson.gov.vn 

4 Đ/c Chu Văn Nam 

Chi cục 

trưởng Chi 

cục BVMT 

02053.812.188 

0916.783.607 

cvnam@langson.gov.vn 

 

2. Nội dung phản ánh, kiến nghị được tiếp nhận để xử lý và phản hồi 

thông tin 

- Các vấn đề ô nhiễm môi trường diễn ra trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các cấp. 

- Thể hiện rõ nội dung phản ánh, kiến nghị. 

- Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ (hoặc địa chỉ thư tín khi cần liên 

hệ) của các cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị. 
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3. Giao Chi cục Bảo vệ môi trường 

 Định kỳ tổng hợp, xây dựng báo cáo của Sở kết quả tiếp nhận, xử lý 

phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về ô nhiễm môi trường trên địa bàn 

tỉnh, báo cáo Tổng cục Môi trường trước ngày 25 hàng tháng. 

Thông báo này thay thế Thông báo số 147/TB-STNMT ngày 

13/11/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường. 

Sở Tài nguyên và Môi trường trân trọng thông báo để các tổ chức, cá 

nhân biết, thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                                                             
- Bộ Tài nguyên và Môi trường; 
- Tổng cục Môi trường; 
- Thường trực Tỉnh ủy;               (B/c) 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- UBND tỉnh;   
- UBMTTQ tỉnh; 
- Các Sở, ban, ngành tỉnh; 
- UBND các huyện, TPLS; 
- Đài phát thành và truyền hình 
  Lạng Sơn; Báo Lạng Sơn (để đưa tin); 
- Cổng TTĐT (VP UBND tỉnh) đăng tải; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Các phòng, Đơn vị thuộc Sở; 
- Website Sở TN&MT Lạng Sơn; 
- Các Đ/c có tên tại mục 1; 
- Lưu: VT, VP.                                                                       

 GIÁM ĐỐC 

 

 

đã ký 

 

 

Bùi Văn Côi 
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