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V/v đề xuất nhiệm vụ, đề án, 
dự án, đề tài thực hiện Nghị 

Quyết số 36-NQ/TW 

     Lạng Sơn, ngày  10tháng 12  năm 2018 

 
 

Kính gửi:  Các sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu 
tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và 
Công nghệ, Công Thương 

 

Thực hiện Công văn số 6607/BTNMT-TCBHĐVN ngày 03/12/2018 của 
Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đề xuất nhiệm vụ, đề án, dự án, đề tài để 
xây dựng Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết số 36-
NQ/TW Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về 
chiến lược phát triển bền vững kinh tế Biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 
đến năm 2045, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến 
như sau: 

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan có 
liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh đề xuất nhiệm vụ, đề án, dự án, đề 
tài với Bộ Tài nguyên và Môi trường theo đúng yêu cầu tại Công văn trên; hoàn 
thành báo cáo UBND tỉnh trước ngày 17/12/2018. 

Sao gửi Công văn số 6607/BTNMT-TCBHĐVN ngày 03/12/2018 trên 
eOffice. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Chủ tịch UBND 
tỉnh 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; 
- C, PCVP UBND tỉnh, 
  các Phòng: KTTH, TH;  
- Lưu: VT, KTN(NNT).  
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