
UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /STNMT-VP 
V/v hoàn thiện dự thảo Quyết định ban hành Quy chế 

phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với các 

cấp, các ngành trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm 

vụ quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên 

địa bàn tỉnh Đắk Nông 

Đắk Nông, ngày       tháng 5 năm 2021 

                       

Kính gửi:  Sở Tư pháp. 

                   

Căn cứ Báo cáo số 08/BCTĐ-STP ngày 24 tháng 3 năm 2021 của Sở Tư pháp 

về việc thẩm định Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Tài 

nguyên và Môi trường với các cấp, các ngành trong quá trình tổ chức thực hiện 

nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 

và ý kiến góp ý của các Sở, ban ngành. Sau khi xem xét, Sở Tài nguyên và Môi 

trường tổng hợp, tiếp thu, giải trình và hoàn chỉnh dự thảo Quyết định ban hành Quy 

chế phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với các cấp, các ngành trong quá 

trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên 

địa bàn tỉnh Đắk Nông. 

 Căn cứ Điều 121 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Sở 

Tài nguyên và Môi trường gửi bản dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp 

giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với các cấp, các ngành trong quá trình tổ chức 

thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh 

Đắk Nông để Sở Tư pháp xem xét, thẩm định. 

 Hồ sơ đề nghị thẩm định gửi kèm theo công văn này, gồm: 

 - Dự thảo Tờ trình UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp; 

 - Dự thảo Quyết định ban hành, dự thảo Quy chế đã được hoàn chỉnh 

Đề nghị Sở Tư pháp xem xét, thẩm định./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, VP. 
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