
UBND TỈNH LÀO CAI 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG     
 

Số:           /TB-STNMT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Lào Cai, ngày     tháng 10 năm 2020 
  
 
 

 

THÔNG BÁO 

Về việc chuyển địa điểm tiếp nhận và trả kết quả  

giải quyết thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường 

 
 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 

17/02/2020 về việc Phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh Lào Cai; Quyết định số 396/QĐ-UBND ngày 18/02/2020 về việc 

thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lào Cai; Kế hoạch số 

263/KH-UBND ngày 06/10/2020 của UBND tỉnh Lào Cai về triển khai hoạt 

động Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lào Cai. 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai thông báo: 

Kể từ ngày 02 tháng 11 năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào 

Cai thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tài 

nguyên và môi trường tại: 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lào Cai 

Địa chỉ: Đại lộ Trần Hưng Đạo, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai 

(giữa trụ sở hợp khối 6 và trụ sở hợp khối 7). 

Kính đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết thủ tục 

hành chính vui lòng đến địa điểm trên để thực hiện giao dịch. Trường hợp có 

khó khăn, vướng mắc, vui lòng liên hệ trực tiếp cán bộ thực hiện việc tiếp nhận 

và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (bà Phan Thị Xuân Ngọc, số 

điện thoại: 0988.856.588) để được hướng dẫn cụ thể. 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai trân trọng thông báo! 

 
Nơi nhận: 
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh (b/c); 

- Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; 

- Các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- UBND các xã, phường, thị trấn; 

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; 

- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; 

- Báo Lào Cai; 

- Bưu điện tỉnh Lào Cai. 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Hồ Cao Khải 
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