
UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
 

Số:             /STNMT-CCQLĐĐ 

V/v triển khai thực hiện Văn bản hợp nhất 

Thông tư quy định chi tiết một số điều của 

Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị 

định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 

của Chính phủ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Trà Vinh, ngày       tháng  8  năm 2020 

 

Kính gửi:  

 

 

- Các sở, ban ngành tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các phòng, cơ quan, đơn vị thuộc Sở; 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, 

thành phố. 

 

Ngày 07/8/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Văn bản hợp nhất số 

07/VBHN-BTNMT xác thực văn bản hợp nhất: Thông tư quy định chi tiết một 

số điều của Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Nghị định 44/2014/NĐ-CP ngày 15 

tháng 4 năm 2014 của Chính phủ (đính kèm).  

Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân 

dân các huyện, thị xã, thành phố; các phòng, cơ quan, đơn vị thuộc Sở, Phòng Tài 

nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phố phổ biến và triển khai Văn bản 

hợp nhất số 07/VBHN-BTNMT xác thực văn bản hợp nhất: Thông tư quy định 

chi tiết một số điều của Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Nghị định 44/2014/NĐ-

CP ngày 15 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ. 

Giao Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường đăng tải 

Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BTNMT ngày 07/8/2020 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường lên trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường để các cơ 

quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan được biết, thực hiện. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị quý Cơ quan, 

tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kịp thời phản ánh về Sở Tài nguyên và Môi trường để 

tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét. 

Trân trọng kính chào./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- BLĐ Sở TNMT; 

- Lưu: VT, CCQLĐĐ, Đạt. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Vạn Kha 
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