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THÔNG BÁO 

Về việc rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính so với quy định thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng  

 

Căn cứ Quyết định số 1284/QĐ-UBND ngày 31/5/2021 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Sóc Trăng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, lĩnh vực biển 

và hải đảo thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc 

Trăng; 

Căn cứ Quyết định số 1989/QĐ-UBND ngày 05/8/2021 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Sóc Trăng về việc phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành 

chính, lĩnh vực biển và hải đảo thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở 

Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng. 

Nhằm đơn giản hoá thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, 

cá nhân thực hiện thủ tục hành chính, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí của các 

tổ chức, cá nhân khi liên hệ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở 

Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng. 

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo rút ngắn thời gian thực hiện giải 

quyết thủ tục hành chính lĩnh vực biển và hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng, như sau: 

- Tên thủ tục hành chính: Sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển. 

- Thời gian giải quyết: Từ không quá 68 ngày làm việc xuống còn không 

quá 67 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ. 

Các tổ chức, cá nhân có thể liên hệ thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Sóc Trăng - số 19 Trần Hưng Đạo, phường 3 thành phố Sóc Trăng; 

điện thoại 02993.889789. Đồng thời có thể truy cập vào trang thông tin điện tử của 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng (sotnmt.soctrang.gov.vn) hoặc phần 

mềm Một cửa (motcua.sotnmt.soctrang.gov.vn) để biết và thực hiện.  

Sở Tài nguyên và Môi trường Sóc Trăng trân trọng thông báo đến các tổ 

chức, cá nhân được biết./. 

 

Nơi nhận:      
- UBND tỉnh (để b/c); 

- Các Sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Trung tâm Phục vụ hành chính công; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT, CCB. 

 
GIÁM ĐỐC 
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