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

Số:         /STNMT-PC Sóc Trăng, ngày      tháng 8 năm 2019 

V/v đăng tải dự thảo Quyết định của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng 

 

                                              

 

Kính gửi: Sở Thông tin và Tuyền thông tỉnh Sóc Trăng 

                                                                                                                                                     
                                                                

Căn cứ quy định tại Khoản 1, Điều 27 Nghị định số 73/2017/NĐ-CP ngày 14 

tháng 6 năm 2017 của Chính phủ về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông 

tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường. 

Thực hiện Công văn số 1573/VP-KT ngày 22/4/2019 của Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban 

hành của Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực tài nguyên và môi trường. 

Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng dự thảo Quyết định Ban hành quy 

chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi 

trường trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 

Nhằm hoàn thiện dự thảo Quyết định, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị 

quý Sở đăng tải toàn văn dự thảo Quyết định trên cổng thông tin điện tử của tỉnh 

Sóc Trăng, trong thời hạn ít nhất là 30 ngày để các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá 

nhân tham gia đóng góp ý kiến./. 

(Kèm theo dự thảo Quyết định) 

                                                                                            
Nơi nhận:                                                                       
- Như trên; 

- GĐ Sở (b/c);                                                                                 

- Lưu: VT, PC, TTCNTT.   

KT GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 
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