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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc 

 

Bắc Kạn, ngày 27 tháng 10 năm 2022 

 
THÔNG BÁO 

Về việc thực hiện Bảo trì kho lưu trữ năm 2022 

 

Căn cứ Quyết định số 1664/QĐ-UBND ngày 08/9/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Bắc Kạn Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn 

phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn; 

Căn cứ Quyết định số 35/QĐ-STNMT ngày 14/02/2022 của Sở Tài nguyên và 

Môi trường về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Bảo trì kho lưu trữ năm 

2022. 

Để thực hiện Bảo trì kho lưu trữ tài liệu thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi 

trường định kỳ, Văn phòng Đăng ký đất đai thông báo tạm ngừng việc cung cấp, 

khai thác thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường (Bản giấy) đang lưu trữ trong 

kho lưu trữ tại đơn vị. Các tài liệu lưu trữ điện tử về tài nguyên và môi trường đơn 

vị vẫn thực hiện cung cấp cho các tổ chức, cá nhân có yêu cầu khai thác. 

Thời gian: 10 ngày, kể từ ngày 04/11/2022 đến hết ngày 13/11/2022. 

Văn phòng Đăng ký đất đai thông báo tới các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc 

Sở Tài nguyên và Môi trường, các tổ chức, cá nhân được biết, chủ động phối hợp 

công tác./. 

Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử: 

- Sở TN&MT; 

- Trung tâm KT TN&MT; 

- Chi nhánh VPĐKĐĐ các huyện, thành phố; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Phòng CNTT-LT (Đăng web). 

Gửi bản giấy:  

- Lưu VT, Thu. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Mã Thị Hà 
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