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V/v Duy trì và nâng cao hiệu quả của Chuyên mục 

“Hỏi đáp trực tuyến” trên Website Sở. 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                          

           Nam Định, ngày     tháng 8  năm 2019 

 
             Kính gửi:  

- Thanh tra Sở; 

- Phòng Đo đạc và Đăng ký đất đai; 

- Văn phòng Đăng ký đất đai; 

- Phòng Tài nguyên nước – Khoáng sản; 

- Chi cục Bảo vệ Môi trường; 

-Trung tâm Công nghệ thông tin. 

   

        Để  duy trì và nâng cao hiệu quả của Chuyên mục “Hỏi đáp trực tuyến” trên 

Website Sở theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của 

Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên 

trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước, đáp 

ứng nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính của Sở. Giám đốc Sở giao: 

 1. Các đơn vị Thanh tra Sở, Phòng Đo đạc và Đăng ký đất đai, Văn phòng 

Đăng ký đất đai hàng tháng chủ trì xây dựng và đăng tải ít nhất 01 nội dung (bài 

viết, tình huống…) “hỏi đáp” pháp luật liên quan đến lĩnh vực đất đai; 

 2. Phòng Tài nguyên nước – Khoáng sản, Chi cục Bảo vệ môi trường hàng 

tháng chủ trì xây dựng và đăng tải ít nhất 01 nội dung (bài viết, tình huống…) 

“hỏi đáp” pháp luật liên quan đến lĩnh vực Tài nguyên nước – Khoáng sản, lĩnh 

vực bảo vệ môi trường. 

 Các bài viết, và “hỏi đáp” pháp luật được các đồng chí Lãnh đạo Sở phụ 

trách đơn vị phê duyệt và gửi về Trung tâm Công nghệ thông tin thuộc Sở để 

đăng trên Trang tin điện tử của Sở. 

 3.Trung tâm Công nghệ thông tin có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị 

thuộc Sở tiếp nhận và đăng tải các nội dung, bài viết, tình huống trên Trang thông 

tin điện tử của Sở, hàng tháng tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo Lãnh đạo Sở. 

 Yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Website Sở; 

- Lưu: VT, VPS. 

 

Q. GIÁM ĐỐC  

 

 

 
 

 

Phan Văn Phong 
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