
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH CAO BẰNG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:               /UBND-CN 
                     

              Cao Bằng, ngày        tháng 9 năm 2022 

V/v tăng cường triển khai thực hiện 

Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 

trên địa bàn tỉnh 

 

 
Kính gửi:     

     - Các sở, ban, ngành; 

     - UBND các huyện, Thành phố. 

 

 Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành về khẩn 

trương hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 343/QĐ-TTg ngày 

12/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật 

Bảo vệ môi trường tại Công văn số 5658/VPCP-CN ngày 30/8/2022 của Văn 

phòng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

 1. Các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố chủ động, 

khẩn trương triển khai thực hiện hoàn thành các nội dung, nhiệm vụ được giao 

theo Kế hoạch số 1638/KH-UBND ngày 02/7/2021 của UBND tỉnh Cao Bằng 

về triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

 2. Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc, 

hướng dẫn, kiểm tra các sở, ban, ngành, cơ quan liên quan, UBND các huyện, 

thành phố trong việc triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của Kế hoạch 

triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh, đảm bảo kịp thời, 

đúng tiến độ, hiệu quả.  

Căn cứ ý kiến chỉ đạo nêu trên, các sở, ban, ngành liên quan, UBND các 

huyện, thành phố triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- CVP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, CN(A). 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

 

Nguyễn Trung Thảo 
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