
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
 

Số: 3151/STNMT-TTr 
V/v rà soát, cập nhật bộ TTHC thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

            Hà Tĩnh, ngày  31  tháng 10   năm 2018 

                                  

                 Kính gửi:  

 - Trưởng các phòng: Quy hoạch giao đất, Đăng ký thống  kê; 

Khoáng sản; Đo đạc bản đồ; 

 - Chi cục Bảo vệ môi trường; 

 - Chi cục Biển, Hải đảo và Tài nguyên nước; 

 - Giám đốc Văn phòng ĐKQSD đất Hà Tĩnh. 

Căn cứ vào Quyết định số 3086/QĐ-BTNMT ngày 10/10/2018 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi và thủ tục 

hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đất đai, môi trường, địa chất và khoáng sản, tài nguyên 

nước, khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giao các phòng, 

đơn vị nêu trên rà soát, cập nhật, điều chỉnh lại bộ thủ tục hành chính đã được công 

bố tại các Quyết định (số 1920/QĐ-UBND ngày 07/7/2017; số 2811/QĐ-UBND 

ngày 29/9/2017) theo các nội dung đã được điều chỉnh tại Quyết định nêu trên 

đồng thời điều chỉnh bộ thủ tục hành chính theo mẫu Phụ lục III, IV, Thông tư 

số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ kèm theo. Kết 

quả gửi về Thanh tra Sở, Văn phòng Sở trước ngày 16/11/2018 để tổng hợp 

tham mưu UBND tỉnh ban hành theo quy định. 

Với nội dung trên, yêu cầu các phòng, đơn vị nghiêm túc thực hiện. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- GĐ, các PGĐ phụ trách; 
- Văn phòng Sở; 
- Lưu VT, TTr. 
Gửi bản giấy và điện tử. 

GIÁM ĐỐC 

 

(Đã ký) 

 

 

Hồ Huy Thành 
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