
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Số:           /STNMT-QLĐĐ
V/v Giới thiệu Trang thông tin điện tử Vụ Pháp 

chế- Bộ Tài nguyên và Môi trường

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày        tháng 7 năm 2022

                                  Kính gửi:  
                                                 - Phòng TN&MT các huyện, thành phố, thị xã;
                                                 - Các phòng, đơn vị thuộc Sở.

Ngày 13/6/2022, Vụ Pháp chế- Bộ Tài nguyên và Môi trường có Công 
văn số 415/PC-HC giới thiệu Trang thông tin điện tử của Vụ Pháp chế- Bộ 
Tài nguyên và Môi trường nhằm cung cấp, cập nhật đầy đủ thông tin cho cơ 
quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng về xây dựng, ban hành pháp luật và thông 
tin về công tác pháp chế của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại địa chỉ 
https://vupc.monre.gov.vn; đồng thời thường xuyên cập nhật thông tin xây dựng, 
ban hành pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường tại địa chỉ 
https://www.facebook.com/vuphapche.monre. 

Để cập nhật kịp thời các thông tin, văn bản chỉ đạo điều hành, thông tin về 
xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật và công tác pháp chế trong lĩnh 
vực tài nguyên và môi trường nhằm phục vụ tốt công tác quản lý, Giám đốc Sở 
yêu cầu: 

1. Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố, thị xã, các 
phòng, đơn vị thuộc Sở chỉ đạo thường xuyên cập nhật, theo dõi các thông tin 
chỉ đạo điều hành, thông tin về công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật và công tác pháp chế trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường đăng tải 
tại các địa chỉ nêu trên để nắm được phục vụ công tác tham mưu quản lý. 

2. Trung tâm Công nghệ thông tin đăng tải, cập nhật văn bản này và 
đường link/hoặc liên kết Trang thông tin điện tử của Vụ Pháp chế- Bộ Tài 
nguyên và Môi trường trên Trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi 
trường để các phòng, đơn vị, các tổ chức, cá nhân thuận tiện trong việc tra cứu./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở; 
- Các đ/c PGĐ Sở;
- Lưu: VT, QLĐĐ (Tiến).

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Trác Trung

https://vupc.monre.gov.vn
https://www.facebook.com/vuphapche.monre
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