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Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường. 
 

Thực hiện Công văn số 4566/BTNMT-TTTNMT ngày 13/9/2018 của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch 
Làm cho thế giới sạch hơn năm 2019, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan 
liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm 
cho thế giới sạch hơn năm 2019, kết hợp với phong trào chống rác thải nhựa trên 
địa bàn tỉnh theo nội dung yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công 
văn trên; hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/9/2019.  

2. Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, xây dựng báo cáo về kết quả tổ 
chức các hoạt động hướng ứng thực hiện Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn 
năm 2019; hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/10/2019. 

(Sao gửi Công văn số 4566/BTNMT-TTTNMT trên e0ffice). 

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

  

Nơi nhận: 
- Như trên;  
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  
- Các Sở: KH&CN, NN&PTNT, GTVT; 
- Tỉnh Đoàn Thanh niên; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
các phòng chuyên môn, TT TH-CB; 
- Lưu: VT.KTN (NNT) 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
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Dương Văn Chiều     
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