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THÔNG BÁO 

Số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin liên quan đến sản phẩm  

nông, lâm, thủy sản kém chất lượng, không bảo đảm an toàn thực phẩm 

 

Thực hiện Quyết định số 1611/QĐ-UBND ngày 28/9/2019 của UBND 

tỉnh Đắk Nông “về việc phê duyệt Chương trình phát triển kênh sản xuất, phân 

phối, tiêu thụ nông sản theo quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (GAP) 

giai đoạn 2020-2025, định hướng đến 2030”. 

Để kịp thời tiếp nhận và xử lý thông tin của tổ chức, cá nhân phản ánh về 

các nội dung có liên quan đến sản phẩm nông, lâm, thủy sản kém chất lượng, 

không bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo đường dây nóng để tiếp nhận 

thông tin như sau: 

1. Tên và số điện thoại đường dây nóng 

1.1. Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

-  Chánh thanh tra Sở; Điện thoại: 0906 519 222 (Ông, Trần Mậu Dũng). 

1.2. Chi cục phát triển nông nghiệp  

- Chi cục trưởng; Điện thoại: 090 1929 779 (Ông, Nguyễn Viết Vui). 

- Trưởng phòng Quản lý chất lượng Nông lâm thủy sản; ĐT: 0974 407 

004 (Bà Võ Thị Kim Chi). 

- Phó Trưởng phòng quản lý chất lượng Nông lâm thủy sản; ĐT: 0913 

229 259 (Ông Lê Thạc Danh). 

2. Thời gian tiếp nhận thông tin qua đường dây nóng 

Thông tin phản ánh qua đường dây nóng được tiếp nhận, phản hồi và xử 

lý trong và ngoài giờ hành chính của các ngày làm việc, kể cả ngày thứ 7, ngày 

chủ nhật và được bảo đảm bí mật theo quy định. 

3. Nội dung phản ánh 

Các nội dung có liên quan đến sản phẩm nông, lâm, thủy sản kém chất 

lượng, không bảo đảm an toàn thực phẩm; các cơ sở sản xuất, sơ chế, chế biến 

và kinh doanh nông lâm thủy sản thực phẩm có dấu hiệu vi phạm về ATTP… 

trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. 
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Trên đây là nội dung Thông báo công khai đường dây nóng tiếp nhận 

thông tin liên quan đến sản phẩm nông, lâm, thủy sản kém chất lượng, không 

bảo đảm ATTP trên địa bàn tỉnh của Sở Nông nghiệp và PTNT, rất mong được 

sự hợp tác của các tổ chức, cá nhân./. 
 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Giám đốc, PGĐ Sở: Lê Quang Dần; 

- UBND các huyện, TP. Gia Nghĩa; 

- UBND các xã, phường, thị trấn; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Báo Đắk Nông, Đài Phát thanh và TH tỉnh; 

- Website Sở NN&PTNT; 

- Lưu: VT, QLCL. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Quang Dần 
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