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Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường. 

 

Thực hiện Công văn số 1773/BTNMT-TCMT ngày 18/4/2019 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường về việc báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 985a/QĐ-
TTg ngày 01/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường làm cơ quan đầu mối chủ trì, phối 
hợp với các cơ quan liên quan xây dựng báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 
985a/QĐ-TTg ngày 01/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch 
hành động quốc gia về quản lý chất lượng không khí đến năm 2020, tầm nhìn đến 
năm 2025 theo yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn trên; hoàn 
thành, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 29/4/2019. 

2. Các Sở: Công Thương, Xây dựng, Giao thông vận tải, Khoa học và 
Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và 
Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế và UBND các huyện, 
thành phố theo chức năng, nhiệm vụ chủ động báo cáo kết quả thực hiện Quyết 
định số 985a/QĐ-TTg ngày 01/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ gửi Sở Tài 
nguyên và Môi trường trước ngày 25/4/2019 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh 
theo quy định. 

(Gửi kèm theo Công văn số 1773/BTNMT-TCMT trên 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;  
- Các Sở: CT, XD, GTVT, YT, TC, KH&CN, 
GD&ĐT, KH&ĐT, TT&TT,NN&PTNT; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
 các phòng chuyên môn, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN (NNT).  
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