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THÔNG BÁO 

Về việc rút ngắn thời gian giải quyết TTHC so với quy định thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc 

Trăng  

 

Thực hiện Bản cam kết trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác 

cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh Sóc 

Trăng từ nay đến năm 2020; 

Căn cứ các Quyết định công bố thủ tục hành chính của UBND tỉnh số: 

2908/QĐ-UBND ngày 21/12/2015, 263/QĐ-UBND ngày 29/01/2018, 845/QĐ-

UBND ngày 09/4/2018 và 485/QĐ-UBND ngày 27/02/2019; 

Để tạo điều kiện thuận lợi, giảm chi phí, tiết kiệm thời gian cho tổ chức, 

cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính trong quá trình xây dựng quy trình nội 

bộ trình Chủ tịch UBND tỉnh được phê duyệt tại Quyết định số 1185/QĐ-UBND 

ngày 25/4/2019, theo đó Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục rút ngắn thời 

gian 04 thủ tục hành chính so với Quyết định của UBND tỉnh công bố, cụ thể: 

(1) Thủ tục "Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu" rút ngắn xuống còn 8 

ngày (Quyết định 845/QĐ-UBND ngày 09/4/2018 của UBND tỉnh công bố là 14 

ngày, Trung ương quy định 30 ngày).  

(2) Thủ tục "cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong 

nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất đối với trường hợp giấy xác nhận 

bị mất, bị hư hỏng" rút ngắn xuống còn 08 ngày (Quyết định 485/QĐ-UBND 

ngày 27/02/2019 của UBND tỉnh công bố 10 ngày). 

(3) Thủ tục "Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại đối với trường 

hợp không đăng ký tự tái sử dụng, tái chế, sơ chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi 

năng lượng từ chất thải nguy hai" giảm xuống còn 14 ngày (Quyết định 

2908/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 của UBND tỉnh công bố 15 ngày). 

(4) Thủ tục "Khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi 

trường" giảm xuống còn 03 ngày (Quyết định 263/QĐ-UBND ngày 29/01/2018 

của UBND tỉnh công bố 05 ngày). 

Các tổ chức, cá nhân có thể liên hệ thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Sóc Trăng - số 19 Trần Hưng Đạo, phường 3 thành phố Sóc 

Trăng; điện thoại 02993.889789 (quầy 6 Sở Tài nguyên và Môi trường). Đồng 

thời có thể truy cập vào trang thông tin điện tử của Sở (sotnmt.soctrang.gov.vn) 

hoặc phần mềm Một cửa (motcua.sotnmt.soctrang.gov.vn) để biết và thực hiện.  
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Sở Tài nguyên và Môi trường Sóc Trăng trân trọng thông báo để các tổ 

chức, cá nhân được biết./. 

 

Nơi nhận:      

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Bộ Tài nguyên và Môi trường (để b/c);  

- Báo Sóc Trăng, Đài PTTH Sóc Trăng; 

- Các Sở, ban ngành trên địa bàn tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, 

thị xã, thành phố; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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