
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NAM ĐỊNH 

 

Số:           /UBND–VP3 
V/v tra cứu thông tin 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc              

       

        Nam Định, ngày       tháng 01 năm 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Kính gửi:     

- Các Sở, ngành của tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

               

Uỷ ban nhân dân tỉnh nhận được Nghị định số 04/2022/NĐ-CP ngày 

06/01/2022 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định về xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước và khoáng sản; 

khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ. 

UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

UBND các huyện, thành phố, các Sở, ngành có liên quan truy cập vào 

Cổng thông tin điện tử của Chính phủ để nghiên cứu, tổ chức thực hiện và tham 

mưu cho UBND tỉnh theo quy định./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh; (để bc) 

- Đ/c PCTTT UBND tỉnh;  
- Như trên; 

- Đ/c CPVP UBND tỉnh; 

- Các VP, đơn vị thuộc VP UBND tỉnh;  

- Lưu: VP1, VP3. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 
 

 

Trần Duy Tùng 
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