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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Nam Định, ngày     tháng 9  năm 2019 

THÔNG BÁO 

V/v thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường 

tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nam Định 

 

 Căn cứ Quyết định số 1250/QĐ-UBND ngày 17/6/2019 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Nam Định về việc thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh 

Nam Định; Quyết định số 1789/QĐ-UBND ngày 27/8/2019 của UBND tỉnh về 

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh Nam Định; Quyết định số 2031/QĐ-UBND ngày 23/9/2019 của UBND tỉnh 

về việc công bố Danh mục TTHC thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh Nam Định. Thực hiện Văn bản số 01/VPUBND-HCC ngày 25/9/2019 

của Văn phòng UBND tỉnh Nam Định về việc triển khai hoạt động tại Trung tâm 

phục vụ hành chính công. 

 Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo:  

Kể từ ngày 30/9/2019 các TTHC thuộc Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường 

(quy định tại Phục lục số 10 ban hành kèm theo Quyết định số 2031/QĐ-UBND 

của UBND tỉnh Nam Định) sẽ được thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh Nam Định, địa chỉ: Số 40 – đường Mạc Thị Bưởi – TP. Nam Định – 

Tỉnh Nam Định). 

Các TTHC  quy định tại Khoản 5 Điều 14 Nghị định 61/2018/NĐ-CP và 

các TTHC lĩnh vực Thanh tra, TTHC nội bộ được thực hiện tại Sở Tài nguyên và 

Môi trường. 

 Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo rộng rãi đến các cơ quan, đơn vị 

trong ngành Tài nguyên và Môi trường; Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải 

quyết các TTHC thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường biết, thực hiện./. 
 

     Nơi nhận: 
     - UBND tỉnh (để B/c); 

     - Trung tâm PV HCC tỉnh NĐ; 

     - Lãnh đạo Sở; 

     - Các cơ quan, đơn vị trong ngành TNMT     

        tỉnh NĐ; 

     - Văn phòng Sở; 

     - Website Sở;  
     - Lưu: VT,VPS. 

 

Q. GIÁM ĐỐC 

 

 

 
Phan Văn Phong 

  

(Để công khai) 
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