
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /STNMT-VP 
V/v phối hợp phổ biến công khai Danh mục 

thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ 

sung và thay thế, bãi bỏ và nội dung cụ thể 

của từng thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền tham mưu giải quyết của Sở Tài 

nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, 

UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

     
         Lạng Sơn, ngày       tháng 3 năm 2022 

 

 Kính gửi:  

 - Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- Báo Tài nguyên và Môi trường thường trú tại Lạng Sơn; 

- Báo Lạng Sơn; 

- Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh; 

- Hiệp Hội doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Lạng Sơn. 
  

Ngày 11 tháng 3 năm 2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã 

ban hành Quyết định số 408/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành 

chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình 

nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông lĩnh vực Môi trường, Đo đạc và Bản đồ, Đăng ký biện pháp bảo đảm, Khí 

tượng thủy văn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, 

UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn (sau đây gọi tắt là Quyết định 

số 408/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2022).  

Trên cơ sở nội dung công bố danh mục thủ tục hành chính tại Quyết định 

số 408/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2022 nêu trên, Sở Tài nguyên và Môi 

trường đã hoàn chỉnh hướng dẫn nội dung, quy trình, mẫu văn bản thực hiện của 

từng thủ tục hành chính theo các văn bản hướng dẫn của Trung ương. Để tuyên 

truyền rộng rãi tới toàn thể người dân và doanh nghiệp nắm rõ được danh mục, 

quy trình giải quyết đối với các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Tài nguyên và 

Môi trường vừa được công bố, phê duyệt; Sở Tài nguyên và Môi trường trân 

trọng đề nghị Quý cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp như sau: 

1. Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh: phối hợp niên yết công khai 

Quyết định số 408/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2022 tại bảng tin Trung tâm 

Phục vụ Hành chính công tỉnh Lạng Sơn. 

2. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Viễn thông 

tỉnh Lạng Sơn: đăng tải, cập nhật danh mục thủ tục hành chính và quy trình giải 

quyết đã được công bố tại Quyết định số 408/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 

2022 và các Văn bản mẫu hướng dẫn (tại các Phụ lục I, II, III kèm theo Công 
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văn này) lên trang cổng dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử của tỉnh. 

Đồng thời, hỗ trợ rà soát cập nhật thống nhất trên Cổng dịch vụ công quốc gia. 

 3. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn, Báo Tài nguyên và Môi 

trường thường trú tại Lạng Sơn, Báo Lạng Sơn: phối hợp phát sóng, đưa tin phổ 

biến, tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin về Danh mục thủ tục 

hành chính đã được công bố tại Quyết định số 408/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 

năm 2022 để người dân và doanh nghiệp kịp thời nắm thông tin và áp dụng thực 

hiện trong giải quyết thủ tục hành chính. 

 4. Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn, Hiệp Hội doanh nghiệp vừa và 

nhỏ tỉnh Lạng Sơn: phối hợp tuyên truyền đến các doanh nghiệp để áp dụng lập 

hồ sơ đối với từng thủ tục hành chính thực hiện kê khai theo hướng dẫn tại các 

mẫu văn bản (các Phụ lục I, II, III gửi kèm theo Công văn này). 

 5. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Lạng Sơn: chỉ đạo các phòng 

chuyên môn, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thực hiện triển khai niên 

yết công khai tại trụ sở cơ quan, áp dụng giải quyết thủ tục hành chính theo đúng 

thời hạn tại Quyết định số 408/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2022; hướng 

dẫn tận tình người dân và doanh nghiệp kê khai lập hồ sơ theo hướng dẫn tại các 

mẫu văn bản (các Phụ lục I, II, III gửi kèm theo Công văn này). Đồng thời, chỉ 

đạo Đài Phát thanh và Truyền hình huyện, thành phố phát sóng, đưa tin phổ 

biến, tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin về Danh mục thủ tục 

hành chính đã được công bố tại Quyết định số 408/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 

năm 2022. 

(Có Quyết định số 408/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2022 của  

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn gửi kèm theo Công văn này) 

Sở Tài nguyên và Môi trường kính đề nghị Quý cơ quan, quan tâm phối 

hợp thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Chi nhánh VPĐKĐĐ các huyện, TP.LS; 

- Lưu: VT, VP. 

 GIÁM ĐỐC 

  

 

 

 

 
 Bùi Văn Côi 
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