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V/v đăng tải dự thảo văn bản quy phạm 

pháp luật lên Cổng TTĐT tỉnh Lạng Sơn 

để lấy ý kiến góp ý 

        Lạng Sơn, ngày 20  tháng 3 năm 2019 

 

Kính gửi: Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn 

  

Căn cứ Chương trình làm việc của UBND tỉnh Lạng Sơn năm 2019 

(Chương trình số 39/CTr-UBND ngày 27/12/2018 của UBND tỉnh), Sở Tài 

nguyên và Môi trường được UBND tỉnh giao tham mưu dự thảo, trình UBND 

tỉnh quyết định ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử 

dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

 Để hoàn thiện dự thảo Quy chế, trình UBND tỉnh xem xét quyết định ban 

hành, Sở Tài nguyên và Môi trường kính đề nghị Văn phòng UBND tỉnh đăng 

tải dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, 

dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn lên Cổng Thông 

tin điện tử của tỉnh để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức và nhân dân 

theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

(Gửi kèm theo văn bản này bản dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai 

thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn qua hệ thống Văn phòng điện tử eOffice). 

 Thời gian đề nghị đăng tải lấy ý kiến góp ý từ ngày 22 tháng 3 năm 2019 

đến hết ngày 26 tháng 4 năm 2019. 

 Kính đề nghị Văn phòng UBND tỉnh xem xét, đăng tải./. 

 

 

Nơi nhận:  
- Như kính gửi; 
- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng Sở; 

- TTCNTTTN&MT (đăng Website); 

- Lưu: VT. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

đã ký 

 

 

 

Ngô Viết Hải 
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