
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH THANH HOÁ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

Số                /UBND-KSTTHCNC 

V/v giao triển khai thực hiện Nghị định 

số 04/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Nghị định về xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; 

tài nguyên nước và khoáng sản; khí 

tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ. 

        Thanh Hoá, ngày        tháng      năm 2022 

Kính gửi:  
 

 

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ 

huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, 

Cục Quản lý thị trường tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

Ngày 06/01/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 04/2022/NĐ-CP sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc và 

bản đồ (xem văn bản gửi kèm).  

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

Giao Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị có liên quan, 

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu nội dung Nghị định số 

04/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ để chủ động triển khai thực 

hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao; thường xuyên theo dõi, kiểm tra và 

tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các nội dung có liên 

quan theo quy định của pháp luật./. 

 Nơi nhận: 

- Như trên;  

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c); 

- Lưu: VT, KSTTHCNC. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
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