
UỶ BAN NHÂN DÂN  

THỊ XÃ ĐÔNG HÒA 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /UBND-TNMT Đông Hòa, ngày       tháng 8 năm 2021 

V/v triển khai đăng ký đo đạc trực 

tuyến trên Trang thông tin điện tử của 
Sở Tài nguyên và Môi trường 

 

 

Kính gửi:  
 - Các phòng, ban thuộc UBND thị xã; 

- UBND các xã, phường. 
 

Thực hiện Thông báo số 294/TB-STNMT, ngày 26/8/2021 của Sở Tài nguyên 

và Môi trường về việc triển khai đăng ký đo đạc trực tuyến trên Trang thông tin 
điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường. 

UBND thị xã đề nghị các phòng, ban thuộc UBND thị xã, UBND các xã, 
phường, thực hiện các nội dung sau: 

1. Thực hiện theo nội dung Thông báo của Sở Tài nguyên và Môi trường về 
việc triển khai đăng ký đo đạc trực tuyến trên Trang thông tin điện tử của Sở Tài 

nguyên và Môi trường (tại Thông báo số 294/TB-STNMT, ngày 26/8/2021). 

2. Giao phòng Văn hóa và Thông tin đăng Thông báo số 294/TB-STNMT, 

ngày 26/8/2021, lên cổng thông tin điện tử của thị xã. 

3. Giao phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các xã, phường, tăng cường 
công tác tuyên truyền, thông báo rộng rãi tới toàn thể nhân dân, tổ chức, doanh 

nghiệp biết nắm rõ quy trình hướng dẫn để dễ dàng thực hiện. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các xã, phường triển khai 

thực hiện./. 

(Đính kèm Thông báo số 294/TB-STNMT) 

Nơi nhận:  
- Như trên;   
- Chủ tịch, 02 PCT UBND thị xã;  
- Chánh, PCVP; 
- Trung tâm VH - TT và Truyền thanh;  
- Lưu: VT, TH(Tn).                            

 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Huỳnh Nguyễn Ngọc Giang 
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