
UBND TỈNH HÀ NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

VĂN PHÒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:       /VPUB-KSTT 

           

       Hà Nam, ngày        tháng      năm 2022 
V/v thực hiện công khai TTHC được 

thay thế và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh Hà Nam 

 

 

 

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường. 
 
 

Ngày 19/8/2022, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1570/QĐ-

UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế và bị bãi bỏ 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam. 

Thực hiện Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn 

phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn 

phòng UBND tỉnh đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường: 

- Chỉ đạo bộ phận chuyên môn vào Cổng dịch vụ công quốc gia 

(https://dichvucong.gov.vn) lấy nội dung các thủ tục hành chính để thực hiện công 

khai trên Cổng thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường và gửi nội dung 

các TTHC về Phòng KSTTHC qua hòm thư “kstt.hanam@gmail.com”; Đồng thời 

phối hợp với Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh công khai thủ tục hành 

chính tại Trung tâm và gửi nội dung các TTHC được lấy về Phòng KSTTHC .  

- Thực hiện điều chỉnh, cập nhật các thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ 

công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh (https://dichvucong.hanam.gov.vn) 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, các đơn vị liên hệ 

với Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng UBND tỉnh để được hướng 

dẫn thực hiện./. 

 

Nơi nhận: KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

- Như  trên; PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);  

- VPUB: LĐVP, KSTT,TTPVHCC;  

- Lưu: VT, KSTT(P). 

 

 

 

 

 

 
 

Đào Tuấn Anh 
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