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Lạng Sơn, ngày  17 tháng 5  năm 2018 
ơ 

V/v dự Hội nghị chuyển giao kết quả, 
hướng dẫn quản lý, sử dụng sản phẩm 
của Đề án `Điều tra, đánh giá và phân 
vùng cảnh báo nguy cơ trượt lở đất đá 

các vùng miền núi Việt Nam` 
 
 

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường 

 
Thực hiện Công văn số 2417/BTNMT-VP ngày 15/5/2018 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường về việc Thông báo mời dự Hội nghị chuyển giao kết quả, hướng dẫn 
quản lý, sử dụng sản phẩm của Đề án `Điều tra, đánh giá và phân vùng cảnh báo 
nguy cơ trượt lở đất đá các vùng miền núi Việt Nam`. Sau khi xem xét, đồng chí Lý 
Vinh Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường làm cơ quan đầu mối chủ trì, phối hợp 
với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và đại diện Ban chỉ huy phòng chống 
thiên tai và  tìm kiếm cứu nạn tỉnh tham dự Hội nghị nêu trên. 

(Công văn số  2417/BTNMT-VP ngày 15/5/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường gửi qua eOffice) 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ 
quan liên quan thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; 
- BCH phòng chống thiên tai và  TKCN; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (NVH). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Phùng Quang Hội 
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