
UBND TỈNH CAO BẰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 
Số:             /STNMT-VP 

V/v xin ý kiến góp ý dự thảo Thông tư 

hướng dẫn vị trí việc làm công chức chuyên 

ngành tài nguyên và môi trường; định mức biên 

chế công chức trong các cơ quan, tổ chức thuộc 

ngành tài nguyên và môi trường 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Cao Bằng, ngày       tháng 6 năm 2021 

 
 
Kính gửi: 

- Các sở, ban, ngành tỉnh Cao Bằng; 

- UBND các huyện, thành phố Cao Bằng; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở. 

 

Thực hiện Công văn số 3501/BTNMT-TCCB ngày 25/6/2021 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về việc lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn vị trí việc 

làm công chức chuyên ngành tài nguyên và môi trường; định mức biên chế công 

chức trong các cơ quan, tổ chức thuộc ngành tài nguyên và môi trường.  

Để có cơ sở tham mưu cho UBND tỉnh góp ý kiến đối với dự thảo Thông tư 

trên được đầy đủ và có chất lượng, Sở Tài nguyên và Môi trường kính đề nghị các 

sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, Thành phố và đơn vị có liên quan xem 

xét, nghiên cứu, góp ý kiến cho dự thảo Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm công 

chức chuyên ngành tài nguyên và môi trường; định mức biên chế công chức trong 

các cơ quan, tổ chức thuộc ngành tài nguyên và môi trường (Dự thảo Thông tư 

được gửi kèm công văn này).  

Ý kiến góp ý bằng văn bản của các cơ quan, đơn vị đề nghị gửi về Sở Tài 

nguyên và Môi trường chậm nhất trong ngày 09/7/2021 để tổng hợp, báo cáo 

UBND tỉnh xem xét góp ý kiến đối với dự thảo Thông tư. 

Sở Tài nguyên và Môi trường kính đề nghị quý cơ quan, đơn vị quan tâm 

phối hợp thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trang TTĐT Sở TN&MT; 

- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đàm Văn Riểm 
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