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THÔNG BÁO 

Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi/bãi bỏ trong 

lĩnh vực Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và 

Môi trường/Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN/UBND cấp 

huyện/UBND cấp xã, tỉnh Thanh Hóa 

Ngày 09/11/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết 

định số 3840/QĐ-UBND về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa 

đổi/bãi bỏ trong lĩnh vực Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài 

nguyên và Môi trường/Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN/UBND 

cấp huyện/UBND cấp xã, tỉnh Thanh Hóa. 

UBND thành phố Sầm Sơn thông báo Danh mục 09 thủ tục hành chính 

sửa đổi thời gian từ “ngày làm việc” thành từ “ngày”; bãi bỏ 03 thủ tục hành 

chính lĩnh vực Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và 

Môi trường/Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN; UBND cấp huyện 

và UBND cấp xã, tỉnh Thanh Hóa. 

(Có Quyết định số 3840/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa kèm theo) 

Yêu cầu các phòng, ban, đơn vị có liên quan; Bộ phận Tiếp nhận và trả 

kết quả UBND thành phố; UBND các xã, phường thực hiện niêm yết công khai 

theo quy định, đồng thời tuyên truyền rộng rãi đến các tổ chức và công dân./. 

Nơi nhận: 
- TT Thành ủy, HĐND thành phố; 

- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố; 

- Các phòng, ban, đơn vị UBND thành phố; 

- UBND các xã, phường; 

- TT Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; 

- Cổng Thông tin điện tử thành phố; 

- Lưu VT, VP(H). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Phương Thanh 
 


		thanhntp.samson@thanhhoa.gov.vn
	2022-11-10T15:27:54+0700


		2022-11-10T16:38:34+0700


		2022-11-10T16:40:22+0700


		samson@thanhhoa.gov.vn
	2022-11-10T16:44:05+0700




