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THÔNG BÁO 

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành 
chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và lĩnh vực tài nguyên nước 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường  
 

Căn cứ Quyết định số 2787/QĐ-BTNMT ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường Về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh 

vực môi trường và lĩnh vực tài nguyên nước; sửa đổi Quyết định số 87/QĐ-BTNMT 

ngày 14 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc 

công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ 

tục hành chính thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

Căn cứ Quyết định số 1459/QĐ-UBND ngày 06/12/2022 của UBND Tỉnh Về 

việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị 

bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, UBND cấp 

xã. 

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo Danh mục thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của sở Tài nguyên và Môi 

trường (06 thủ tục thuộc lĩnh vực Môi trường); Danh mục thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp 

huyện (04 thủ tục thuộc lĩnh vực Môi trường); Danh mục thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã 

(01 thủ tục thuộc lĩnh vực Môi trường); và thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường (02 thủ tục thuộc lĩnh 

vực Môi trường và 02 thủ tục thuộc lĩnh vực Tài nguyên Nước) theo Quyết định 

số 1459/QĐ-UBND ngày 06/12/2022 của UBND tỉnh Phú Yên. 

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo để các sở, ban, ngành, địa phương 

và các tổ chức, doanh nghiệp, công dân biết, liên hệ và thực hiện./. 

 (Đính kèm Quyết định số 1459/QĐ-UBND ngày 06/12/2022 của UBND 

tỉnh Phú Yên)  

Nơi nhận: 
- Phòng nội chính UBND Tỉnh (b/c); 
- Các sở, ban, ngành trong Tỉnh (để biết); 
- Trung tâm HCC của Tỉnh (để biết); 
- UBND các huyện, tx, tp (để biết); 
- Hội doanh nghiệp Tỉnh (để biết); 
- Các doanh nghiệp, tổ chức, công dân (để biết); 
- GĐ và các PGĐ Sở (để biết); 
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở (để thực hiện); 
- Trang thông tin điện tử Sở (để cập nhật); 
- Lưu: VT, VP.  

GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

Đặng Ngọc Anh 
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