
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:  3393   /VP-NC Lạng Sơn, ngày 19 tháng 8 năm 2019 

V/v triển khai Đề án “Đoàn Thanh 
niên cộng sản Hồ Chí Minh tham gia 
bảo vệ môi trường, ứng phó với biến 
đổi khí hậu giai đoạn 2019 - 2022” 

 

 
           Kính gửi: Tỉnh đoàn Lạng Sơn. 

 

Thực hiện Công văn số 3189-CV/TWĐTN-TNNT ngày 31/7/2019 của 
Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc đề nghị hỗ trợ hoạt động Đoàn Thanh niên 
tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2019 - 
2022, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như 
sau: 

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan 
xây dựng kế hoạch triển khai Đề án “Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 
tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2019 - 
2022” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 894/QĐ-TTg 
ngày 17/7/2019, trình lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt theo đề nghị của Ban Bí 
thư Trung ương Đoàn tại Công văn nêu trên. 

(Công văn số 3189-CV/TWĐTN-TNNT được phô tô gửi kèm theo). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh để Tỉnh đoàn Lạng Sơn thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- Như trên;  
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  
- Văn phòng Tỉnh uỷ; 
- C, PCVP UBND tỉnh, 
  các phòng: NC, , KTN, TH; 
- Lưu: VT, NC(PVD). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 
 

Phùng Quang Hội 
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