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Kính gửi:   

 - Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 
  

Thực hiện Kế hoạch số 127-KH/TU ngày 24/02/2020 của Tỉnh ủy Lạng 

Sơn về thực hiện Kết luận số 56-KL/TW ngày 23/8/2019 của Bộ Chính trị về 

tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với 

biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. 

Để chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên 

và bảo vệ môi trường trên địa bàn bàn tỉnh, đồng thời cụ thể hóa các nhiệm vụ, 

giải pháp của Kế hoạch số 127-KH/TU ngày 24/02/2020 của Tỉnh ủy Lạng Sơn 

phù hợp với điều kiện, tình hình địa phương, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, 

ngành, UBND các huyện, thành phố tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: 

1. Đẩy mạnh chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền, vận động công 

chức, viên chức, người lao động và Nhân dân chấp hành nghiêm các quy định 

pháp luật về bảo vệ tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên rừng, tài nguyên 

khoáng sản, bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường nhằm tạo sự thống 

nhất về nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trước các tác động của 

biến đổi khí hậu, suy thoái tài nguyên thiên nhiên, ô nhiễm môi trường làm ảnh 

hưởng trực tiếp đến mọi mặt của đời sống xã hội, từ đó có những hành động ứng 

phó phù hợp, hiệu quả với tình hình biến đổi khí hậu trong thời gian tới trên địa 

bàn tỉnh. Kịp thời phản ánh, cung cấp thông tin cho các lực lượng thi hành pháp 

luật để ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến các nội dung 

quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. 

2. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, 

nhiệm vụ cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp trong Kế hoạch số 127-KH/TU 

ngày 24/02/2020 của Tỉnh ủy Lạng Sơn vào chương trình, kế hoạch hàng năm 

để tổ chức triển khai thực hiện; tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai thực hiện 

gửi Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 30/11 hàng năm. 
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3. Sở Tài nguyên và Môi trường định kỳ tổng hợp, xây dựng báo cáo kết 

quả thực hiện Kế hoạch số 127-KH/TU ngày 24/02/202 của Tỉnh ủy Lạng Sơn, 

báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/12 hàng năm. 

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, 

thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên;  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- C, PCVP UBND tỉnh, 

  các phòng chuyên môn, TT THCB; 

- Lưu: VT, KTN (NNT) 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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