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S: -1Z14/TB-STNMT Scm La, ngày 30 tháng 9 nám 2021 

THÔNG BAO 
Ljch tip cong dan tháng 10/202 1 cüa SÔ Tài nguyen 

và Môi trtnrng tinh So'n La 

Can cü Lut Tip cong dan so 42/2013/QH13 ngày 25/1 1/2013; 

Can cü Nghj djnh s 64/2014/ND-CP ngày 26/6/2014 cüa ChInh phü quy 
djnh chi tiêt mt so diêu cüa Lust  Tiêp cong dan; 

Can cir Thông tu so 06/20141TT-TTCP ngày 13/10/20 14 cüa Tong Thanh 
tra ChInh phU quy djnh quy trInh tiêp cong dan; 

Can cir Quyêt djnh so 30/2018/QD-UBND ngây 16/10/2018 cüa UBND 
tinh Son La ye vic quy djnh chüc näng, nhim vi, quyên htn, Co CâU to chirc 
cüa S Tài nguyen và Môi tnthng tinh Son La; 

Can ci Quyt djnh s 29/QD-STNMT ngày 28/01/2019 cüa Sâ Tài 
nguyen và MOi trueing ye vic ban hành Ni quy tiêp cOng dan cüa Sà Tài 
nguyen và Môi triiông; 

Thxc hin ni dung Thông báo s 98/TB-VPCP ngày 08/5/2021 cüa Van 
phông ChInh phñ ye Két 1un cüa Thu tithng ChInh phü Pham Minh ChInh ti 
cuc h9p trirc tuyên toàn quOc cUa Ban Chi do quôc gia phông, chông djch 
COVID-19. 

Hin nay, tInh hInh djch bnh Covid-19 din biên phüc t.p, khó 1u?ng 
truc dé chü dng ngän chn, kiêm soát djnh bnh, thiic hin nghiêm các van 
bàn chi do cüa Thu tuOng ChInh phü, Tinh iy, UBND tinh ye cong tác phông, 
chông djch COVID-19, S& Tài nguyen và Môi tnthng thông báo den CáC Co 
quan, don vj, to chirc và cOng khai cho ngri dan duqc biêt ljch tiêp cong dan 
tháng 10/2021 nhusau: 

I. Trirong hop không có van ban chi dio cüa co quan cap trên v thu'c 
hin giãn each xã hi, So' Tài nguyen và Môi tru?rng thông báo ljch nhtr sau: 

1. Dja diem tiêp cong dan 
Phông tip cOng dan (Phông 303) cüa Sâ Tài nguyen và MOi tru&ng - 

Tang 3, Tôa nhà T2, Trung tam hành chInh tinh, Khu Quâng tnthng Tây Bàc, 
thành phô San La, tinh San La. 

2. Tip cong dan thu*ng xuyên, djnh k' 
a. Tiê'p cong dan t/nthng xuyên 
Thanh tra S tip cOng dan thung xuyên vào các ngày lam vic trong 

tháng (tz t/n' hai den th sáu hang tuán trong giô' hành chInh). Thy theo ni 
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dung cong dan d nghj có th mi them lãnh dao,  chuyên viên các phông, don vj 
có lien quan cüng tiêp và trâ Ru cong dan. 

b. Tiip cong dan djnh kj 
Giám dc Su tip cong dan djnh k' vào ngày 20/10/202 1 (thá' 1w). 

c. Tilp cOng dan d3t xuâl 
Thirc hin theo quy djnh tai  Khoán 3, Diu 18, Lut Tiêp cong dan näm 

2013 và theo dê nghj cüa các Phông chuyên môn, dGn vj sir nghip cong 1p 
thuc S& Tài nguyen và MOi tnthng. 

3. Thri gian 
- Bui sang: Tr 07 gRu 30 phüt dn 11 gRu 30 phüt; 

- Bui chiu: Tü 13 giè' 30 phüt dn 17 gR 30 phiit. 

II. Trtro'ng hqp có van ban chi do cüa co' quan cp trên v thy'c hin 
giãn cách xã hi, S& Tài nguyen và Môi triro'ng thông báo nhtr sau: 

D chñ dng ngän chn, kim soát djnh bnh khuyn khIch các t chrc, Ca 

nhân có kiên nghj, phán ánh g1ri trirc tiêp qua bun din ho.c qua ththng day 
nóng, dja chi tiêp nhtn thông tin phãn ánh, kiên ngh cüa Su Tài nguyen và Môi 
tru?ing ti Thông báo sO 12/TB-STNMT ngày 06/01/2021 ye thông báo sO din 
thoui dumg day nóng, dja chi tiép nh.n thông tin phãn ánh, kiên ngh cüa cá 
nhân, to chirc, doanh nghip trong hoat dng quãn 1 nhà nuóc cüa S& TN&MT, 
Si Tài nguyen và MOi trung tO chirc tiép nhn don thu kiên nghj, phân ánh cüa 
các to chirc, cá nhân dê xem xét, xr 1 theo quy djnh. 

III. Giao Trung tam cOng ngh thông tin Tài nguyen và Môi trung to chirc 
dàng tãi ni dung Thông báo nay trên Trang thông tin din tr cüa Su Tài nguyen vâ 
Môi tnr?ung; giao Van phông Sà bô trI, sap xêp ljch tiêp cong dan cho Giám doe S 
theo Thông báo nay và bô trI dja diem, các diêu kin can thiêt trong cong tác 
phOng, chông djch covid- 19 khi có cOng dan dn yêu câu Tiêp cOng dan. 

Lu'u 's":  Các th chtrc, Ca nhân khi dn dja dirn Tip cong dan cüa S& Tài 
nguyen và MOi tnthng phãi thirc hin nghiêm vic khai báo y te (qua Van phOng 
So), bat buc deo khâu trang y te theo quy djnh và thirc hin nghiêm các quy 
djnh khác trong phông chông djch Covid- 19. 

S Tài nguyen và MOi tnthng trân tr9ng thô,pg báo d các c quan, dn vj, 
to chüc và cOng khai cho ngui dan duc biet./4" 
Ncri n/ian: 
- Bô TN&MT (b/c); 
- UBND tinh (b/c); 
- Thanh tra tinh; 
- Ban Tiêp cong dan tinh; 
- Các S&, ban, ngành; 
- UBND các huyn, thành ph; 
- Ban Giám doe SO; 
- Các phOng, don vi thuc So TN&MT; 
- Wesite cüa SO TN&MT; 

- Ltru: VT, TTr, Dnh.15b. 
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