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THÔNG BÁO 

Về đường dây nóng của Sở Tài nguyên và Môi trường 
 

Thực hiện 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; Quyết định số 24/QĐ-STNMT ngày 17/02/2022 của Sở 

Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình về ban hành Quy chế tiếp nhận và xử lý 

thông tin qua đường dây nóng về lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Sở Tài nguyên 

và Môi trường thông báo cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân biết về đường dây 

nóng của Sở như sau: 

1. Địa chỉ, điện thoại và hộp thư điện tử:  

Sở Tài nguyên và Môi trường: Số 105 đường Hữu Nghị, phường Nam Lý, 

thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. 

Số điện thoại đường dây nóng trong giờ hành chính: 0232.3842984;  

Số điện thoại đường dây nóng liên tục (24/24): 0834.999.866  

        Địa chỉ thư điện tử liên tục (24/24): stnmt@quangbinh.gov.vn 

 2. Nội dung tiếp nhận: 

- Tiếp nhận các thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về ô 

nhiễm môi trường. 

 - Tiếp nhận các thông tin phản ánh, kiến nghị về tình trạng vi phạm pháp luật 

trong lĩnh vực về tài nguyên và môi trường của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân. 

 - Tiếp nhận các thông tin phản ánh, kiến nghị về tiêu cực, nhũng nhiễu, gây 

phiền hà trong hoạt động quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, trong thực 

hiện các thủ tục hành chính về tài nguyên và môi trường 

Sở Tài nguyên và Môi trường gửi Thông báo này tới các tổ chức, đơn vị, cá 

nhân trên địa bàn toàn tỉnh được biết để phối hợp cung cấp các thông tin có nội 

dung nêu trên./. 

     Nơi nhận:                                                                      GIÁM ĐỐC 
   - Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

   - UBND tỉnh; 

   - Website tỉnh; (đăng tải) 

   - Lãnh đạo Sở;  

   - Các Phòng, đơn vị thuộc Sở; 

   - TT CNTT TN vàMT (đăng tải);  

   - UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

   - Phòng TN và MT các huyện, thành phố, thị xã;                                            Nguyễn Huệ 

   - UBND các xã, phường, thị trấn; 

   - Lưu: VT, TTr.                                                                                                     
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