
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐĂK HÀ 

Số:          /TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

          Đăk Hà, ngày      tháng      năm  

 

THÔNG BÁO 

Đường dây nóng tiếp nhận thông tin về  

ô nhiễm môi trường của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà 
 

Căn cứ Quyết định số 174/QĐ-BTNMT ngày 24 tháng 01 năm 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 84/STNMT-TTr ngày 10 tháng 01 năm 2023 của Sở 

Tài nguyên và Môi trường về đề nghị 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 Đăk Hà thông báo đường dây nóng tiếp nhận 

thông tin về ô nhiễm môi trường trên địa bàn huyện Đăk Hà như sau: 

1. Số điện thoại và địa chỉ thư điện tử: 

- Số điện thoại: 0976.724546. 

- Thư điện tử đường dây nóng:  

duongdaynongmoitruong.dakha@kontum.gov.vn 

- Việc tiếp nhận thông tin đường dây nóng thực hiện thông suốt, liên tục 

24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần, bao gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ. 

2. Nội dung thông tin tiếp nhận thông qua đường dây nóng: 

(1) Thông tin của tổ chức, cá nhân phản ánh, kiến nghị: Họ và tên, địa chỉ, 

số điện thoại, thư điện tử; 

(2) Tên tổ chức, cá nhân có dấu hiệu, hành vi gây ô nhiễm môi trường 

(nếu xác định được); 

(3) Thời gian xảy ra hoặc phát hiện vụ việc; 

(4) Địa điểm, vị trí của vụ việc; 

(5) Mô tả loại hình ô nhiễm (nước thải, khí thải, chất thải rắn, tiếng ồn); 

tính chất, mức độ vụ việc (xảy ra tức thời, đột xuất hay thường xuyên, liên tục); 

phạm vi, mức độ ô nhiễm hoặc thông tin về biến đổi hiện trạng chất lượng môi 

trường có khả năng do hành vi xả chất thải gây ra; 

(6) Những bằng chứng kèm theo: ảnh, video, bản ghi âm, tài liệu và hồ sơ 

khác (nếu có); 

(7) Các thông tin khác (nếu có). 

3. Phân công tiếp nhận xử lý thông tin: Giao ông Huỳnh Anh Khoa, 

Phó Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện được phân công phụ trách 

tham mưu đối với lĩnh vực bảo vệ môi trường, tiếp nhận và tham mưu chỉ đạo 

xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị về ô nhiễm môi trường đảm bảo theo Quyết 

định số 174/QĐ-BTNMT ngày 24/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Đồng thời, chỉ đạo công chức chuyên môn tổ chức cập nhật đầy đủ nội dung 
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thôn tin theo quy định và vận hành hệ thống tiếp nhận, xử lý hệ thống thông tin 

phản  ánh, kiến nghị về ô nhiễm môi trường. 

4. Các nội dung khác có liên quan thực hiện theo quy chế tiếp nhận, xử lý 

thông tin về đường dây nóng ô nhiễm môi trường kèm theo Quyết định số 

174/QĐ-BTNMT ngày 24 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường. 

5. Giao cho các cơ quan, đơn vị, UBND các xã thị trấn tổ chức niêm yết 

thông báo này tại trụ sở làm việc và Hội trường thôn, TDP để nhân dân được 

biết, thực hiện.   
 

Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà thông báo rộng rãi cho các cơ quan, đơn 

vị, địa phương và nhân dân trên địa bàn huyện được biết./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở TN&MT tỉnh; 

- TT Huyện ủy (b/c); 

- TT HĐND huyện (b/c); 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Cổng TTĐT UBND huyện để đăng tin; 

- Lưu: VT, TNMT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 
 

Nguyễn Minh Vương 
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PHỤ LỤC 

Danh sách đơn vị, cá nhận được giao vận hành hệ thống thông tin 

 

TT Họ tên Số điện thoại Email 

Tên 

tài 

khoản 

AD 

Tên đơn 

vị 
Tỉnh Huyện 

Vai trò 

(tiếp 

nhận, xác 

minh, xử 

lý thông 

tin) 

Lĩnh 

vực 

1 Huỳnh Anh 

Khoa 

0976724546 

(đường dây 

nóng) 

duongdaynongmoitruong.dakha@kontum.gov.vn 615 
Phòng 

TN&MT 

Kon 

Tum 

Đăk 

Hà 

Tiếp nhận 

và chỉ đạo 

xử lý 

thông tin 

Môi 

trường 

2 Nguyễn 

Hoàng 

Đông 

 Vận hành 

hệ thống 

thông tin 

Môi 

trường 
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