
ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN MỘC CHÂU 

Số: 47/TB-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Mộc Châu, ngày 28 tháng 02 năm 2022 

THÔNG BÁO 

Đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh về  
ô nhiễm môi trường trên địa bàn huyện Mộc Châu 

     

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường năm 2020;  

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 174/QĐ-BTNMT ngày 24/01/2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý thông tin đường dây 

nóng về ô nhiễm môi trường; 

Căn cứ Công văn số 519/UBND-KT ngày 21/02/2022 của UBND tỉnh 

Sơn La về việc triển khai thực hiện Quy chế tiếp nhận, xử lý thông tin đường 

dây nóng về ô nhiễm môi trường; 

Ủy ban nhân dân huyện Mộc Châu thông báo đường dây nóng tiếp nhận 

thông tin phản ánh về ô nhiễm môi trường trên địa bàn huyện, như sau: 

1. Số điện thoại đường dây nóng (Hotline) 

- Số điện thoại: 0377318883. 

- Phụ trách tiếp nhận: Đồng chí Long Trung Thành - Phó Trưởng phòng 

Tài nguyên và Môi trường.  

2. Địa chỉ hòm thư điện tử 

Tiếp nhận mọi thông tin kiến nghị, phản ánh tại địa chỉ hòm thư điện tử: 

tnmtmocchau@gmail.com. 

Ủy ban nhân dân huyện Mộc Châu trân trọng thông báo tới các cơ quan, 

đơn vị, UBND các xã, thị trấn và tổ chức, công dân trên địa bàn huyện được biết 

và liên hệ phản ánh./. 

Nơi nhận: 
- Sở Tài nguyên và Môi trường (b/c); 
- Lãnh đạo UBND huyện; 
- Các cơ quan, đơn vị; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Trung tâm Truyền thông - Văn hóa (tuyên 
truyền trên phương tiện thông tin đại chúng); 
- VP HĐND-UBND huyện (đăng tải trên Cổng 
thông tin điện tử của huyện); 
- CV HĐND-UBND huyện (NL);  
- Lưu: VT, TNMT (NA 01 bản), 40 bản. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 
 

 
 

 
Phạm Duy Hải 
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