
UBND TỈNH NAM ĐỊNH 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Số:         /TB- STNMT  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Nam Định, ngày 31 tháng 5 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Cơ cấu tổ chức bộ máy hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường  

sau khi thực hiện kiện toàn, sắp xếp 

Thực hiện Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 của UBND tỉnh 

Nam Định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định, 

ban hành kèm theo Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Nam Định.  

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo,  kể từ ngày 01/6/2021 cơ cấu tổ chức 

bộ máy hành chính của Sở gồm các đơn vị sau: 

1. Văn phòng. 

2. Thanh tra. 

3. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ: 

3.1. Phòng Đo đạc, đăng ký và Kinh tế đất; 

3.2. Phòng Quy hoạch- Kế hoạch đất đai;  

3.3. Phòng Tài nguyên Nước và Khoáng sản;  

3.4. Phòng Biển, Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu. 

4. Chi cục Bảo vệ môi trường.  

(Giải thể Phòng Kế hoạch Tài chính; hợp nhất phòng Khí tượng thủy văn và 

Biến đổi khí hậu với Chi cục Biển và đổi tên thành Phòng Biển, Khí tượng thủy văn 

và biến đổi khí hậu). 

Khối Văn phòng Sở sẽ kế thừa toàn bộ quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và chịu 

trách nhiệm đối với các giao dịch (nếu có) của Chi cục Biển kể từ ngày 01/6/2021.  

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo đến các cơ quan trong và ngoài tỉnh 

biết, để tiện liên hệ công tác./. 

Nơi nhận:      
- Bộ TN&MT (báo cáo); 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- Sở TN&MT các tỉnh, thành phố; 

- UBND các huyện, thành phố;  

- Phòng TN&MT các huyện, thành phố; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;               

- Lưu: VT,VP.  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phạm Văn Sơn 
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