
 UỶ BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ HỒNG LĨNH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /UBND-TNMT Hồng Lĩnh, ngày      tháng 3  năm 2022 

V/v công khai thông tin đường dây 

nóng về ô nhiễm môi trường 
 

 
 

                    Kính gửi:    

- Sở Tài nguyên & Môi trường Hà Tĩnh; 

- Ban Biên tập Cổng TTĐT thị xã; 

- UBND các phường, xã. 

 

Thực hiện Công văn số 995/UBND - NL2 ngày 04/3/2022 của UBND tỉnh 

về việc triển khai thực hiện Quyết định số 174/QĐ - BTNMT ngày 24/01/2022 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy chế tiếp nhận, xử lý thông tin đường 

dây nóng về ô nhiễm môi trường, UBND thị xã công bố thông tin đường dây 

nóng về ô nhiễm môi trường của UBND thị xã Hồng Lĩnh, như sau: 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG VỀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG: 

+ Số điện thoại: 0239.3835.627 

+ Địa chỉ thư điện tử: tnmt.hl@hatinh.gov.vn 

Cử các cán bộ, công chức tham gia Tổ tiếp nhận và xử lý thông tin gồm: 

+ Lãnh đạo: Ông Tôn Quang Ngọc, chức vụ: Phó Chủ tịch UBND thị xã; 

+ Cán bộ phụ trách: Ông Trịnh Anh Nam, chức vụ: Phó Trưởng phòng 

TNMT. 

Giao Ban Biên tập Cổng TTĐT thị xã cập nhật, công khai trên Cổng 

thông tin điện tử của thị xã theo đúng quy định. 

Giao UBND các phường, xã thông báo công khai để Nhân dân trên địa 

bàn được biết và phối hợp thực hiện. 

Trên đây là thông tin đường dây nóng về ô nhiễm môi trường trên địa bàn 

thị xã Hồng Lĩnh, kính gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các phường, xã 

được biết và phối hợp thực hiện theo quy định./. 

 Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã;  

- Các phòng: TNMT, VHTT, NV; 

- Lưu: VT, TNMT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Tôn Quang Ngọc 

mailto:tnmt.hl@hatinh.gov.vn
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