
UBND TỈNH SÓC TRĂNG 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM        

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /STNMT-VP  Sóc Trăng, ngày        tháng 3 năm 2022 

Về việc rà soát, đề xuất các biểu mẫu 

báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý 

của phòng, đơn vị. 

 

 

Kính gửi: Thủ trưởng các phòng đơn vị thuộc Sở. 

 

  

 Căn cứ Công văn số 285/STTTT-BCVTCNTT ngày 03/3/2022 của Sở 

Thông tin và Truyền thông về việc rà soát, đề xuất các biểu mẫu báo cáo định kỳ 

thuộc phạm vi quản lý, 

 Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau: 

 1. Để tiến tới hạn chế và không sử dụng báo cáo giấy phục vụ công tác chỉ 

đạo, điều hành của UBND tỉnh, đề nghị Thủ trưởng các phòng, đơn vị khẩn 

trương nghiên cứ, rà soát, đề xuất đầy đủ tất cả các biểu mẫu báo cáo định kỳ 

thuộc phạm vi ngành quản lý. 

 Kết quả rà soát gửi về Văn phòng Sở chậm nhất ngày 17/3/2022. 

 2. Giao Văn phòng Sở tổng hợp gửi Sở Thông tin và Truyền thông đảm 

bảo thời gian quy định. 

 Trên đây là ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở, đề nghị các phòng, đơn vị tổ 

chức thực hiện tốt. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 
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