
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

Số:         /BTNMT-VP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Hà Nội, ngày      tháng 12 năm 2019 

V/v góp ý dự thảo Thông tư Quy định chế độ 

báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà 

nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường  

Kính gửi:  Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương 

 

Thực hiện Điều 30 Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 

2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính Nhà 

nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã rà soát các quy định chế độ báo cáo 

được quy định trong các văn bản hiện hành về quản lý tài nguyên và môi trường, 

trên cơ sở đó xây dựng dự thảo Thông tư Quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc 

phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường để đơn giản hóa 

chế độ báo cáo của các cơ quan hành chính. 

Để có cơ sở ban hành Thông tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị 

các Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu và tham gia ý kiến. Ý kiến đóng 

góp xin gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 20 tháng 12 năm 

2019 (file mềm xin gửi về thư điện tử phongtonghop@monre.gov.vn)./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo); 

- Lưu: VT, VP (TH). 

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG  

 

 

 

 

Trần Quý Kiên 
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