
UBND TINI-I SON LA 
S TA! NGUYEN 

vA MO! TRUaNG 

S& 1079/TB-STNMT 

CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p  - Tiy do - Hanh phüc 

Scm La, ngày 06 tháng 9 nám 2021 

THÔNG BAO 
Ti chtrc Hi nghj di tho,i trrc ti giüa Giám dc S& Tài nguyen 

va Môi trtro'ng voi to chirc, ca nhân ye thu tuc hanh chinhva giãi quyt 
thu tijc hanh chinh; doi thoai voi nhan dan (lan 2) va doi thoi voi 

doanh nghip, hçip tác xã qu III näm 2021 

Thrc hin Quy djnh s 12-QDi/TU ngày 27/02/2019 cüa Ban Thix?mg vii 
Tinh üy ye vic quy djnh dôi thoji trirc tiêp gifla ngi.r1i drng dâu cap üy, chInh 
quyén cac cap; ngu1i dung dâu các sâ, ban, ngành cap tinh vâi nhãn dan; Quyêt 
djnh so 834/QD-UBND ngày 10/4/2019 cüa UBND tinh ye ban hành quy djnh 
trách nhim cüa nguYi dirng dâu co quan hành chInh nhà nuâc trên dja bàn tinh 
San La trong thrc hin nhim vi cái cách hành chInh; 

Thirc hinK hoch s 251KH-STNMT ngày 08/01/2021 cüa Sâ Tài nguyen 
và Môi tru&ng ye to chüc Hi ngh dôi thoi gira Giám dôc Sâ vài doanh nghip 
và nhân dan näm 2021. Sâ Tài nguyen và Môi tnthng thông báo tO chi.'rc Hi nghj 
dôi thoi trrc tiêp gita Giám dôc S& Tài nguyen và Môi tnrng vOi to chirc, Ca 
nhân ye thu nic hành chInh, giái quyêt thu tic hành chInh; dôi thoai vâi nhãn dan 
(lan 2) và dôi thoi vâi doanh nghip, hqp tác xã qu' III nãm 2021 nhi.r sau: 

I. CHU TRI HO! NGH! 

Dng chI Nguyn Dc Lrc - BI thu Dâng üy, Giám dôc Sâ Tài nguyen và 
Môi tnthng. 

I!. NO! DUNG, THO! GIAN, D!A  DIEM HO! NGH! 

1. Ni dung 

1.1. Thirc hin di thoi, trao dôi nhUng vn d lien quan dn linh v1rc Tài 
nguyen và MOi tnthng, cii the: 

- Di thoai v&i t chüc, cá nhân v thu tiic hành chInh và giãi quyt thu 
tic hành chInh linh virc tài nguyen và Môi trithng, ye tinh than, thai d phc vi 
cüa cong chuc co quan (theo Quyêt djnh so 834/QD-UBND ngày 10/4/2019 cüa 
UBND tinh). 

- Di thoii, giâi quyt nhcrng khó khän, vrncng mc trong qua trInh hoat 
dng san xuât, kinh doanh cüa các doanh nghip, hçp tác xâ lien quan dn lTnh 
virc Tài nguyen và MOi tru?ing trên dja bàn tinh (theo Quy dinh sO 12-QDi/TU 
ngày 2 7/02/2019 cia Ban Thwàng vy Tinh z.y). 
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- Di thoai vri cong chirc, viên chüc, ng.thi lao dng trrc thuc Sâ 
TN&MT ye nhtng van dê lien quan den vic thirc hin chrc trách, nhim v11, 
quyên h?n  &rqc giao cüa Giám dôc Sâ (theo Quy djnh so 12-QDi/TU ngày 
2 7/02/2019 cüa Ban Thwàng vy Tinh üy). 

1.2. Tip nhn, tip thu 5' kin dóng gop cüa th chirc và cá nhân nhm 
nãng cao chat h.rcmg thrc thi nhim vi, phiic viii nhân dan trong thi hành cong vi 
cUa lành do, dáng viên, cong cht'rc, viên chrc Sâ Tài nguyen và Môi tri.thng. 

1.3. Lang nghe nhIng 5' kin dóng gop, kin ngh cüa t chi'rc, Ca nhân 
qua dôi thoai, dê xuât, báo cáo cap có thâm quyên dOi vâi nhüng kiên nghj, phân 
ánh ye các ni dung không thuc thâm quyên giâi quyêt cüa Sâ Tài nguyen và 
Môi tnthng. 

2. Thôi gian: Tr 14 giO, ngày 28/9/2021 (nlu có thay ddi v thai gian, SO' 
Tài nguyen và MOi tru'O'ng sê thông báo sau). 

3. Oja dim: PhOng hçp 402, Sâ Tài nguyen và MOi tru?mg - Tang 4, TOa 
nhà 6T2, Trung tam Hành chInh tinh, khu Quáng tnthng Tây Bäc, ph.thng 
Chiêng Coi, thành phô Scm La. 

III. TO CHU'C THI,YC HIN 

1. Tip nhn 5' kin, kin nghj cüa các ti chfrc, cá nhân 

- Thii gian tip nhn 5' kin: tu ngày 06/9/2021 den hit ngày 24/9/2021. 

- Dja chi tiêp th.n tti: 

+ Sâ Tài nguyen và Môi tnr&ng, Tng 3, TOa nhà 6T2 Trung tam hành 
chInh tinh, khu Quáng trträng Tây Bäc, phung Chiêng Cai, thành phô Scm La. 

+ HOrn th.r din tix: stnmtsonla.gov.vn  

+ Din thoi (Chánh Van phông SO): 02 123.854.272 

Ni dung 5' kin, kin nghj theo mu phiu dàng k5' tham gia di thoi 
(co máu phiêu kern theo). 

- Nhüng ni dung lien quan dn vic khiu ni, t cáo hoc vic giái quyt 
tranh chap phát sinh gi€ra các tO chüc, cá nhân v&i ca quan hành chInh nhã nirâc, 
Sâ Tài nguyen và MOi tru&ng khOng dôi thoai ti hi nghj nay. 

A . A A A A - 9 2. De ngh Hiçp hçn doanh nghiçp tinh; Lien M.nh hçrp tac xa tinh 

Tong hqp nhüng khó khän, vu&ng mc lien quan dn lTnh vrc Tài nguyen và 
Môi tnr&ng trong qua trInh ho.t dng cüa các doanh nghip, hqp tác xâ (bao gOrn 
các kién nghj ye thi tyc hành hành chInh và giái quyêt thu tuc hành chinh). Gcn Sâ 
Tài nguyen và Môi tnr?ing tong hçip tri.róc ngây 24/9/2021. 

A A' 3. Chuan b!  ni dung do. thoii 

3.1. Giao Trung tarn COng nghê thông tin Tài nguyen và MOi truOng 

Däng tái Thông báo nay trên Trang thông tin din tr cüa Sâ Tài nguyen và 
MOi tnr?mg. 
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3.2. Giao Van phông Sà 

- Tng hçip các kin, kin nghj däng k) tham gia dôi thoai cüa các t churc, 
cá nhân; chü trI phi hqp vâi các phông, dcin vj tham mini cho Ban Giám dc Sâ 
chuân bj nti dung dé to chirc Hi nghj dôi thoti. 

- Chun bj các diu kin, khánh tit phc v11 Hi nghj. 

- Thông báo kt qua giâi quy& các kin, kin nghj tai  Hi nghj dn các 
to chüc, cá nhân có kiên nghj theo quy djnh; theo dôi, don dôc các phông, dun vj 
thuc Sâ thirc hin kêt 1un cüangi.r1i chü trI Hi nghj; báo cáo kêt qua to chirc 
Hi nghj dôi thoii vài cap có thâm quyên theo quy djnh. 

3.3. Giao các phông, don vj thuóc Sà 

Trén cu sâ các kin nghj cüa cac t chác, cá nhân có lien quan, nghiên cthi, 
tham mru, chuân bj ni dung trá Rn kiên nghj gui VAn phOng Sâ tong hçip, báo cáo 
tai Hôi nghj dôi thoai. 

Sâ Tài nguyen và Môi tru&ng tinh Sun La thông báo d các to chüc và cá 
nhân biêt, dAng k tham gia Hôi nghj dOi thoai./. , 

Noin1,ân: 
- Ban Dan van tinh üy (b/c); 
- Các s&, ban, nganh; 
- Các to chüc chInh tn - doàn the; 
- Hip hi doanh nghip tinh; 
- Lien minh hcip tác xã tinh; 
- UBND các huyn, thành pho; 
- Ban Giám d6c Sà; 
- Các phOng, dan vj thuc Sâ; 
- Luu: VT, Huyn Olb 



CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

PHIEU BANG KY THAM GIA DO! THOAI 

KInh gui: Sâ Tài nguyen và Môi tnr&ng 

Ho và ten':  
Dién thoi lien h  
Noi ththng trü  
Däng k tham gia Hi nghj dôi thoi vâi Giám dôc Sâ Tãi nguyen và Môi 

tnthng nhu sau (Cóthê dáng kj. nhiêu ni dung): 
1. Linh vuc Dat dai 

2. Linh vrc Thanh tra, kiêm tra 

3. Linh vrc Tài nguyen nuâc, khoáng san và KTTV 

4. LTnh vrc Quân 1 Môi trueing và Bin di khI hu 

5. V thu tVc  hành chInh và giâi quyt thu t1ic hành chInh 

San La, ngày tháng nám 2021 
NGU'fl BANG 
(Kg, ghi rô hç ten)2  

'D6i vOit chirc: Vit ten ngu&i di din và ten t chüc 
2 DOng dâu cüa do'n vj dôi vâi to chüc (neu co) 
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