
     UBND TỈNH PHÚ THỌ 

 SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

Số:             /TNMT-CCMT 

V/v góp ý Dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

         Phú Thọ, ngày        tháng 8 năm 2021 
 

 

Kính gửi:   

- Các Sở, ngành: Tài chính; Xây dựng; Y tế; 

Thông tin và Truyền thông; Ban quản lý các khu 

công nghiệp tỉnh Phú Thọ. 

 - UBND các huyện, thành, thị; 

 

 

Căn cứ Văn bản số 3391/UBND-KTN ngày 05 tháng 8 năm 2021 của 

UBND tỉnh Phú Thọ về việc góp ý Dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường theo đề nghị của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường tại Văn bản số 4377/BTNMT-TCMT ngày 04/8/2021 

(Văn bản được chụp gửi kèm theo). 

Để bảo đảm tính khả thi và hoàn thiện dự thảo Thông tư, làm cơ sở báo 

cáo UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường theo yêu cầu, Sở Tài nguyên và 

Môi trường trân trọng đề nghị Quý cơ quan nghiên cứu, tham gia góp ý đối với 

dự thảo Thông tư (File dự thảo Thông tư đính kèm theo). 

Văn bản góp ý kiến đề nghị gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước 

ngày 20 tháng 8 năm 2021 kèm theo file mềm qua địa chỉ Email: 

duonghongvan86@gmail.com.  

Trân trọng cám ơn sự quan tâm, phối hợp của Quý cơ quan./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- GĐ, PGĐ Sở (Ô.Thọ); 

- Phòng Khoáng sản (P/hợp cho ý kiến); 

- Trung tâm KTCN TN&MT (Đăng tải 

 trên trang web của Sở); 

- Lưu VT, CCMT, Vân. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 
 

Nguyễn Bá Thọ 
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