Thông tin đường dây nóng tiếp nhận, xử lý thông tin
về ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
* Phương thức tiếp nhận:
- Gọi điện, nhắn tin vào các số điện thoại đường dây nóng.
- Gửi thông tin vào thư điện tử đường dây nóng.
- Gửi thông tin qua Hệ thống thông tin trên Website (địa chỉ:
http://pakn.monre.gov.vn) hoặc qua ứng dụng trên thiết bị di động (tên ứng dụng
paknMonre).
* Cơ quan tiếp nhận:
STT

Tên cơ quan

Số điện thoại

Địa chỉ thư điện tử

UBND cấp tỉnh
1

Sở Tài nguyên và Môi trường

0913.863.094

ttstnmt@baclieu.gov.vn

UBND cấp huyện
1

UBND thành phố Bạc Liêu

02913.822.664 phongtnmttpbl@baclieu.gov.vn

2

UBND thị xã Giá Rai

0913.855.020

3

UBND huyện Vĩnh Lợi

02913.735.048 ptnmthvl@baclieu.gov.vn

4

UBND huyện Hồng Dân

0917.434.900

5

UBND huyện Phước Long

02913.864.870 phongtainguyenmoitruongpl@baclieu.gov.vn

6

UBND huyện Hòa Bình

02913.880533

phongtnmthuyenhoabinh@baclieu.gov.vn

7

UBND huyện Đông Hải

0949.939.505

phongtnmtdonghai@gmail.com

ptnmttxgr@baclieu.gov.vn

ptnmthhd@baclieu.gov.vn

* Nội dung tiếp nhận:
- Thông tin của tổ chức, cá nhân phản ánh, kiến nghị: họ và tên, địa chỉ, số điện
thoại, thư điện tử.
- Tên tổ chức, cá nhân có dấu hiệu, hành vi gây ô nhiễm môi trường (nếu được
xác định).
- Thời gian xảy ra hoặc phát hiện vụ việc.
- Địa điểm, vị trí của vụ việc.
- 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.
- Những tài liệu, chứng cứ kèm theo: ảnh, video, bản ghi âm, tài liệu và hồ sơ
khác (nếu có).
- Các thông tin khác (nếu có).

