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Son La, ngày 23 tháng 11 nàm 2021

THÔNG BAO
L1ch tip cong dan tháng 12/202 1 cila S& Tài nguyen
Va MOi tru'ô'ng tinh Son La
Can cü Lut Tiêp cong dan s 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013;
Cäncir Nghj djnh s 64/2014/ND-CP ngày 26/6/2014 cüa ChInh phü quy
djnh chi tiêt mt so diêu cüa Lut Tiêp cong dan;
Can cir Thông tix s 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 cüa Thanh tra
ChInh phü quy djnh quy trInh tiêp cong dan;
Can cr Quyt djnh s 30/2021/QD-UBND ngày 07/10/202 1 cüa UBND
tinh Sorn La ye vic quy djnh chirc näng, nhim vii, quyên hn và co câu to chirc
cüa Sâ Tài nguyen và Môi trung tinh Scm La;
Can cir Quyt djnh s 29/QD-STNMT ngây 28/01/2019 cüa Sâ Tài
nguyen và Môi tri.thng ye vic ban hành Ni quy tiêp cong dan cüa Sâ Tài
nguyen và Môi trithng;
Thirc hin ni dung Thông báo s 98/TB-VPCP ngày 08/5/202 1 cüa Van
phông ChInh phü ye Kêt 1un cüa Thu tithng ChInh phü Ph?m Minh ChInh t?i
cuôc h9p true tuyên toàn quOc cüa Ban Chi dao quôc gia phông, chông djch
COVID- 19.
Hin nay, tInh hInh djch bnh Covid-19 din bin phirc tap, khó kthng
trt.ric dé chü dông ngän chn, kiêm soát djnh bnh, thirc hin nghiêm các van
ban chi do cUa Thu tu'âng ChInh phü, Tinh üy, UBND tinh ye cong tác phông,
chông djch COVID-19, Sâ Tài nguyen và Môi tru&ng thông báo den các cor
quan, dan vj, to chüc và cOng khai cho ngthi dan drc biêt ljch tiêp cOng dan
tháng 12/202 1 nhu sau:
I. Truông hop khOng có van ban chi dio cüa co quan cp trên ye thrc
hin giãn cách xa hi, S& Tài nguyen và MOi trirong thông báo Ijch nhtr sau:
1. Da diem tip cOng dan
Phông tip cong dan (Phông 303) cüa S Tài nguyen và Môi tnr&ng Tang 3, TOa nhà T2, Trung tam hành chInh tinh, Khu Quâng tnthng Tây Bäc,
thành phô San La, tinh San La.
2. Tip cong dan thtrông xuyên, djnh k'
a. TiEp cong dan thwiing xuyên
Thanh tra Sâ tip cOng dan thithng xuyên vào các ngày lam vic trong
tháng (th' tht hai den tht' sáu hang tuán frong già hânh chInh) Thy theo ni
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dung cong dan d nghj có th mi them lânh do, chuyên viên các phông, dcm vj
có lien quan cüng tiép và trã lan cong dan.
b. Tilp cong dan djnh kj
Giám doe Sâ tip cong dan djnh kr vào ngày 20/12/202 1 ('thá' hat).
c. Tilp cong dan dI xut
Thirc hin theo quy djnh tai Khoân 3, Diu 18, Lust Tiêp Cong dan näm
2013 và theo dê nghj cüa các Phông chuyên môn, dcin vi sr nghip cong 1p
thuc S Tài nguyen và Môi truông.
3. Thô'i gian
- BuM sang: Tü 07 giô 30 phüt dn 11 gRi 30 phüt;
- BuM chiu: Ti'r 13 gi? 30 phüt dn 17 gian 30 phüt.
II. Tru'ông hqp có van ban chi do cüa co quan cp trên v thirc hin
giãn cách xa hi, S& Tãi nguyen và Môi trtro'ng thông báo nhir sail:
D chü dng ngän chn, kim soát djnh bnh khuyn khIch các t chi'rc, cá
nhân Co kiên nghj, phãn ánh gi'ri trirc tiêp qua buu din hoc qua duanng day
nóng, dja chi tiêp nhn thông tin phân ánh, kiên nghj cüa S&Tài nguyen Va Môi
truanng ti Thông báo so 12/TB-STNMT ngày 06/01/2021 ye thông báo sO din
thoi duO'ng day nóng, dja chi tiêp nhn thông tin phãn ánh, kiên nghj cüa Ca
nhân, to chüc, doanh nghip trong hoat dung quãn 1 nhà nuic cüa S TN&MT,
S? Tài nguyen và Môi truanng to chtrc tiêp nhn don thu kiên nghj, phân ánh cüa
các to chirc, cá nhân dê xem xét, xi:r 1 theo quy djnh.
III. Giao Trung tam cOng ngh thông tin Tài nguyen và Môi truOng t ch'(rc
däng tâi ni dung Thông báo nay trên Trang thông tin din tr cüa Sâ Tài nguyen và
Môi trtthng; giao Vn phOng Sâ bô trI, sap xêp ljch tiêp cong dan cho Giám doe S&
theo Thông báo nay và bô tn dja diem, cac diêu kin can thiêt trong cong the
phOng, chông djch covid- 19 khi có cong dan den yêu câu Tiêp cOng dan.
Liru : Các t chüc, cá nhân khi dn dja dim Tiêp cong dan cüa Si Tài
nguyen và Môi tru&ng phãi thirc hin nghiem vic khai báo y tê (qua Van phOng
So), bat buc deo khâu trang y té theo quy djnh và thirc hin nghiêm các quy
djnh khác trong phOng chông djch Covid-19.
S Tài nguyen và MOi truanng trân trçng thông báo d các co quan, dn vj,
to chOc và cOng khai cho nguani dan duc biêt./.
No'i nhân:
GIAM DOC
- Bô TN&MT (b/c);
- UBND tinh (b/c);
- Thanh tra tinh;
- Ban Tiêp cong dan tinh;
- Các SO, ban, ngành;
- UBND các huyn, thành pho;
- Ban Giám dôc Sà;
- Các phOng, don vi thuc Sâ TN&MT;
- Wesite cüa Sâ TN&MT;
- Lru: VT, TTr, Dnh.15b. ,
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