UBND TỈNH HÀ NAM
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Số: 1224/STN&MT-VP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nam, ngày 23 tháng 7 năm 2021

V/v công khai quy trình giải quyết nội bộ
TTHC thuộc lĩnh vực TN&MT

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở.
Căn cứ Quyết định 2758/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh Hà
Nam vv công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Tài nguyên và môi trường thuộc
phạm vi chức năng quản lý của ngành Tài nguyên và môi trường tỉnh Hà Nam,
Quyết định số 794/QĐ-UBND ngày 21/5/2021 của UBND tỉnh Hà Nam Về việc
công bố thủ tục hành chính ban hành mới lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm
quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam.
Để thực hiện công khai quá trình nội bộ thực hiện, giải quyết TTHC lĩnh
vực tài nguyên và môi trường, Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu các
đơn vị:
1. Thông báo quy trình nội bộ giải quyết TTHC đến công chức, viên chức và
người lao động biết để thực hiện.
2. Công khai quy trình nội bộ giải quyết TTHC tại nơi tiếp nhận hồ sơ bộ
phận 1 cửa tại Trung tâm Hành chính công của Tỉnh, bộ phận tiếp nhận hồ sơ và
trả kết quả cấp huyện.
(có danh mục TTHC và quy trình giải quyết nội bộ TTHC kèm theo)
Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc thực hiện và triển khai các nội
dung trên, thời gian xong trước ngày 30/7/2021./.
Nơi nhận:
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