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UBND TỈNH HÀ NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    

           Số:                      Hà Nam, ngày         tháng       năm  
 

 

THÔNG BÁO 
Về thu phí, lệ phí qua Tài khoản khi thực hiện thủ tục hành chính  

trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường 

 

 

Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 về việc thực hiện 

thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; 

Căn cứ quyết định số 2758/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh 

Hà Nam về công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam; 

Nhằm tăng cường các giải pháp, thực hiện hiệu quả các chủ trương của 

tỉnh trong giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 

mức độ 4, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc thực 

hiện thủ tục hành chính.  

Ngoài việc thu phí, lệ phí trực tiếp, Sở Tài nguyên và Môi trường thực 

hiện việc thu phí, lệ phí khi thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tài 

nguyên và Môi trường thuộc phạm vi giải quyết của sở Tài nguyên và Môi 

trường, cụ thể như sau: 

1. Lĩnh vực Khoáng sản, địa chất; nước, khí tượng thủy văn; đo đạc bản 

đồ và giao đất, cho thuê đất (bao gồm cả phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất 

đối với tổ chức): 

- Đơn vị thụ hưởng: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam. 

- Số tài khoản: 3511.0.1011177 tại Kho bạc nhà nước tỉnh Hà Nam. 

2. Lĩnh vực Môi trường: 

- Đơn vị thụ hưởng: Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Hà Nam 

- Số tài khoản: 3511.0.1023321 tại Kho bạc nhà nước tỉnh Hà Nam. 

3. Đối với lĩnh vực cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc bản đồ 

- Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm công nghệ thông tin tài nguyên và môi 

trường 

- Số tài khoản: 3511.0.1051756 tại Kho bạc nhà nước tỉnh Hà Nam. 

4. Lĩnh vực đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: 

- Đơn vị thụ hưởng: Văn phòng Đăng ký đất đai 
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- Số tài khoản: 3511.0.1011168 tại Kho bạc nhà nước tỉnh Hà Nam 

Trên đây là Thông báo của sở Tài nguyên và Môi trường về việc thu phí, 

lệ phí qua tài khoản khi thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên 

và Môi trường thuộc thẩm quyền của sở Tài nguyên và Môi trường. 

(Thông báo này thay thế Thông báo số 1553/TB-STN&MT ngày 16/9/2020 

của sở Tài nguyên và Môi trường). 

Sở Tài nguyên và Môi trường trân trọng thông báo./. 

 

  GIÁM ĐỐC 
Nơi nhận:                    

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Sở TTTT tỉnh; 

- Trung tâm PVHCC tỉnh (phối hợp); 

- Kho bạc Nhà nước tỉnh Hà Nam; 

- Lãnh đạo sở; 

- Các đơn vị thuộc sở; 

   - Trung tâm CNTTTNMT (đăng Website); 

   - Lưu: VT.  

 

 

 

 

  Nguyễn Văn Hảo 
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