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THÔNG BÁO
Niêm yết công khai đường dây nóng xử lý các hoạt động liên quan đến khai

thác khoáng sản trên địa bàn huyện

Nhằm xử lý dứt điểm các hoạt động khai thác khoáng sản trái pháp luật,
các tiêu cực xảy ra trong công tác quản lý  khoáng sản trên địa  bàn huyện;
UBND huyện tiếp tục niêm yết công khai số điện thoại đường dây nóng lãnh
đạo UBND huyện, Công an huyện, phòng Tài nguyên và Môi trường đến các tổ
chức, cá nhân và các cơ quan, đơn vị liên quan và nhân dân trên địa bàn huyện
biết, kịp thời phản ánh về UBND huyện để chỉ đạo xác minh, kiểm tra, xử lý
theo quy định, cụ thể:

1. Ông Nguyễn Hữu Phước - Phó Chủ tịch UBND huyện.

Số diện thoại: 0918.591.441

2. Ông Lê Ngọc Mến - Trưởng Công an huyện.

Số điện thoại: 0913.816.321

3. Ông Dương Quý Bắc - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường.

Số điện thoại: 0919.960.444

- Mọi thông tin phản ảnh của tổ chức, cá nhân và công dân sẽ được bảo
mật theo quy định; 

- Mọi hoạt động thông tin gây nhiễu loạn, đánh lạc hướng chỉ đạo gây
thiệt hại, được kiểm tra, xác minh và xử lý đúng theo quy định của pháp luật.

Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên địa
bàn huyện, UBND các xã, thị trấn thông báo công khai trên các phương tiện
thông tin đại chúng và niêm yết tại trụ sở cơ quan, đơn vị để các tổ chức cá nhân
biết./.

Nơi nhận:
- TT. Huyện ủy;
- TT. HĐND huyện;
- TT. UBMTTQ Việt Nam huyện;
- CT, PCT. UBND huyện;
- CVP, PVP HĐND và UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện;
- Các tổ chức chính trị - xã hội huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Cổng thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT, Dương (           ).

TL. CHỦ TỊCH
         CHÁNH VĂN PHÒNG

Đào Ngọc Hoài
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