
 

 

UBND TỈNH NAM ĐỊNH 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /TB- STNMT                Nam Định, ngày     tháng 11 năm 2022 

THÔNG BÁO 

Về việc phân công cán bộ làm đầu mối cung cấp thông tin để thực hiện  

cung cấp thông tin theo yêu cầu của Sở Tài nguyên và Môi trường  

 

Căn cứ Luật tiếp cận thông tin năm 2016; Nghị định số 13/2018/NĐ-CP 

ngày 23/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp 

cận thông tin; Quyết định số 41/2021/QĐ-UBND ngày 27/9/2021 của UBND tỉnh 

Nam Định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định. 

Thực hiện Quyết định số 2713/QĐ-STNMT ngày 03/10/2018 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường về Quy chế nội bộ về tổ chức cung cấp thông tin của Sở Tài 

nguyên và Môi trường. 

Để tạo thuận lợi cho các cơ quan tổ chức và người dân trong việc khai thác 

thông tin theo quy định, Sở Tài nguyên và Môi trường phân công cán bộ làm đầu 

mối cung cấp thông tin theo yêu cầu như sau: 

Họ và tên: Hoàng Xuân Dũng 

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng 

Số điện thoại: 0946.064.181 

Email: dungstnmtnd@gmail.com 

Sở Tài nguyên và Môi trường trân trọng thông báo phân công nêu trên để 

các cơ quan tổ chức, cá nhân liên quan biết và liên hệ./. 

(Thông báo này thay thế Thông báo số 859/TB-STNMT ngày 11/4/2019 về 

việc phân công cán bộ làm đầu mối cung cấp thông tin để thực hiện cung cấp 

thông tin theo yêu cầu của Sở Tài nguyên và Môi trường) 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo sở;                                 

- Các đơn vị thuộc sở;  

- Phòng tiếp công dân của Sở (để công khai) 

- Website Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Bùi Công Mậu 
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