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Số:          /VP-KT 
V/v tổ chức lấy ý kiến về dự thảo 

Kế hoạch thực hiện Quyết định số 

2178/QĐ-TTg ngày 21/12/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ  

 Lạng Sơn, ngày      tháng 10 năm 2021 

                                                      
                             Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường. 

 

Xem xét Công văn số 1982/STNMT-TTCNTT ngày 15/10/2021 của Sở 

Tài nguyên và Môi trường xin ý kiến hoàn thiện cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi 

trường kết nối liên thông với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các sở, 

ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, đồng chí 

Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức lấy ý kiến sở, ban, ngành và 

UBND các huyện, thành phố đối với dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh về thực 

hiện Quyết định số 2178/QĐ-UBND ngày 21/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

về phê duyệt Đề án Hoàn thiện cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường kết nối 

liên thông với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các Bộ, ngành, địa 

phương làm cơ sở tiếp thu, hoàn thiện và báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét 

trước ngày 10/11/2021. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Tài nguyên và Môi trường, các 

cơ quan liên quan thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- UBND các huyện, thành phố; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

Phòng THNC, Trung tâm THCB; 

- Lưu: VT, KT(NNT). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
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