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Số:  3364 /VP-KTN 

V/v xây dựng báo cáo đánh giá kết 
quả xử lý ô nhiễm môi trường hóa 

chất bảo vệ thực vật tồn lưu 

Lạng Sơn, ngày  16 tháng 8  năm 2019 

 

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường. 

 

Thực hiện Công văn số 3947/BTNMT-TCMT ngày 14/8/2019 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường về việc báo cáo kết quả và đánh giá tình hình thực hiện 
Quyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 21/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt Kế hoạch xử lý, phòng ngừa ô nhiễm môi trường do hóa chất bảo vệ thực 
vật tồn lưu trên phạm vi cả nước, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên 
quan xây dựng báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 
21/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ theo hướng dẫn  của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường tại Công văn trên; hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/10/2019. 

(Sao gửi kèm theo Công văn số 3947/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: KH&ĐT, TC, NN&PTNT, KH&CN, YT; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các phòng: KTN, KTTH, TH, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (NNT).  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
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