
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Số:            /STNMT-VP 

V/v công khai thông tin của lãnh đạo và 

chuyên viên phụ trách cấp Giấy đăng ký 

hoạt động kinh doanh có điều kiện 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hải Phòng, ngày       tháng       năm 2023 

 

Kính gửi: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Thực hiện Công văn số 18/UBND-TC2 ngày 03/01/2023 của Ủy ban nhân 

dân thành phố về việc tập trung đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh 

doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của thành phố; Sở Tài nguyên 

và Môi trường cung cấp danh sách cán bộ phụ trách cấp Giấy đăng ký hoạt động 

kinh doanh có điều kiện thuộc phạm vi giải quyết của Sở, cụ thể như sau: 

TT Lĩnh vực cấp phép 

Họ và tên Lãnh 

đạo/ Chuyên viên 

phụ trách 

Chức vụ, đơn vị công 

tác 
Số điện 

thoại 

Ghi 

chú 

1 

Nhóm thủ tục giao 

đất; cho thuê đất; 

chuyển mục đích sử 

dụng đất; gia hạn sử 

dụng đất 

Trần Văn Phương Giám đốc Sở 0912123842  

Phạm Quang Thành 
Trưởng phòng Quản lý 

đất đai 
0912665014  

Trần Thị Huyền 
Chuyên viên phòng 

Quản lý đất đai 
0984556870  

2 

Cấp Giấp phép môi 

trường; Thẩm định, 

phê duyệt báo cáo 

đánh giá tác động môi 

trường 

Phạm Văn Thuấn Phó Giám đốc Sở 0912665919  

Nguyễn Quang Lợi 
Chi cục trưởng Chi cục 

Bảo vệ môi trường 
0903446955  

Nguyễn Thu Huyền 

Chuyên viên phòng 

Thẩm định và Đánh giá 

tác động môi trường 

0936480031  

3 

Nhóm thủ tục Công 

nhận khu vực biển, 

giao khu vực biển, gia 

hạn thời hạn giao khu 

vực biển; Phê duyệt 

Kế hoạch ứng phó sự 

cố tràn dầu 

Phạm Minh Thành Phó Giám đốc Sở 0913329398  

Mai Đức Long 
Phó Chi cục trưởng Chi 

cục Biển và Hải đảo 
0835589999  

Phạm Lê Thịnh 

Chuyên viên phòng 

Quản lý Tài nguyên 

Môi trường Biển và Hải 

đảo 

0966996368  

4 
Cấp Giấy phép khai 

thác khoáng sản 

Chu Thanh Lương Phó Giám đốc Sở 0913247261  

Đào Văn Bắc 
Trưởng phòng Khoáng 

sản – Tài nguyên nước 
0912412127  



TT Lĩnh vực cấp phép 

Họ và tên Lãnh 

đạo/ Chuyên viên 

phụ trách 

Chức vụ, đơn vị công 

tác 
Số điện 

thoại 

Ghi 

chú 

Nguyễn Danh Tùng 

Chuyên viên phòng 

Khoáng sản – Tài 

nguyên nước 

0902312866  

5 

Cấp giấy phép khai 

thác, sử dụng nước 

mặt 

Đỗ Thị Hồng Nhung 

Chuyên viên phòng 

Khoáng sản – Tài 

nguyên nước 

0369016668  

6 

Cấp, gia hạn, cấp lại, 

cấp đổi chứng chỉ 

hành nghề đo đạc và 

bản đồ hạng II 

Phạm Thanh Hải  
Trưởng phòng Đo đạc, 

Bản đồ và Viễn thám 
0913561288  

Trần Văn Dũng 

Chuyên viên phòng Đo 

đạc, Bản đồ và Viễn 

thám 

0989992290  

Đề nghị Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành 

phố tổng hợp./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Văn Phương 
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