
ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN KIM BẢNG  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

Số:        /UBND-TNMT 
V/v niêm yết công khai thủ tục 

hành chính lĩnh vực đất đai thuộc 

chức năng quản lý của ngành Tài 

nguyên và môi trường tỉnh Hà Nam 

 Kim Bảng, ngày     tháng 10 năm 2021 

 
 

Kính gửi:  

  - Văn phòng UBND-HĐND huyện, 

  - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn  

 

Thực hiện các Quyết định của UBND tỉnh Hà Nam: số 1826/QĐ-UBND 

ngày 18/10/2021 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa 

đổi, bổ sung, được thay thế và bị bãi bỏ lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam; số 1827/QĐ-

UBND  ngày  18/10/2021 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban 

hành, được sửa đổi bổ sung, được thay thế và bị bãi bỏ lĩnh vực đất đai thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam, 

Ủy ban nhân dân huyện Kim Bảng yêu cầu: 

1. Văn phòng UBND - HĐND huyện 

Đăng tải trên cổng thông tin điện tử, niêm yết công khai tại bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả của huyện Danh mục và nội dung bộ thủ tục hành chính lĩnh 

vực đất đai được UBND tỉnh Hà Nam công bố tại Quyết  định số 1826/QĐ-

UBND ngày 18/10/2021 và Quyết  định 1827/QĐ-UBND ngày 18/10/202. 

2. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

 Niêm yết công tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã, thị trấn Danh 

mục và nội dungTTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã tại các Quyết 

định số 1826/QĐ-UBND; Quyết định số 1827/QĐ-UBND ngày 18/10/2021 của 

UBND tỉnh./. 

  

 

Nơi nhận:  KT. CHỦ TỊCH 
- Như kính gửi; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

 PHÓ CHỦ TỊCH 

- Lưu VT,TNMT.   

   
   
.  Nguyễn Hùng Sơn 
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