
UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

Số: 1651/STNMT-KSN&BĐKH 

V/v lấy ý kiến đối với dự thảo Quyết định ban 

hành Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng 

thông tin dữ liệu giám sát hoạt động khai thác 

cát sông trên địa bàn tỉnh An Giang 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

An Giang, ngày 10 tháng 6 năm 2022 

 

Kính gửi:  

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- Sở Thông tin và Truyền thông. 

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 438/UBND-KTN ngày 

05 tháng 5 năm 2022 về việc xây dựng Quyết định ban hành Quy chế quản lý, 

khai thác và sử dụng thông tin dữ liệu giám sát hoạt động khai thác khoáng sản 

trên địa bàn tỉnh An Giang. Đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn chỉnh 

dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng thông tin dữ 

liệu giám sát hoạt động khai thác cát sông trên địa bàn tỉnh An Giang. 

Thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tài nguyên và Môi 

trường đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh có ý kiến đối với dự 

thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu 

giám sát hoạt động khai thác cát sông trên địa bàn tỉnh An Giang, các ý kiến vui 

lòng gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 22 tháng 6 năm 2022. 

Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Sở Thông tin Truyền 

thông đăng tải dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng 

thông tin dữ liệu giám sát hoạt động khai thác cát sông trên địa bàn tỉnh An 

Giang trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh trong thời gian 30 ngày để cơ quan, 

tổ chức, cá nhân góp ý kiến theo quy định tại Điều 120, Điều 130 Luật Ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật (đính kèm dự thảo Quyết định). 

Sở Tài nguyên và Môi trường rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp 

thực hiện của Quý cơ quan./. 

                                                                                                      GIÁM ĐỐC 
Nơi nhận:                                                                                          
- Như trên; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- KSN&BĐKH, Văn phòng Sở;  

- Lưu: VT. 

                                                                           

                                                                                       
                                                                     

                                                                         Nguyễn Việt Trí 
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