
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN PHONG THỔ 

Số:         /UBND-TNMT 

Vv quán triệt, triển khai thực hiện 

Nghị quyết số 22-NQ/BCSĐTNMT 

ngày 04/11/2022 của Ban Cán sự 

Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     Phong Thổ, ngày      tháng      năm 2022 

Kính gửi:  

- Các cơ quan, ban, ngành huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

Căn cứ Công văn số 2844/STNMT-TTRA ngày 22/11/2022 của Sở Tài 
nguyên và Môi trường về việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 
22-NQ/BCSĐTNMT ngày 04/11/2022 của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và 
Môi trường (sao gửi kèm theo); sau khi xem xét, Chủ tịch UBND huyện có ý 
kiến chỉ đạo như sau: 

1. Các cơ quan, ban, ngành huyện, UBND các xã, thị trấn theo chức 
năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao tổ chức quán triệt, tuyên tuyền, phổ 
biến nội dung Nghị quyết số 22-NQ/BCSĐTNMT ngày 04/11/2022 của Ban 
Cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường về xây dựng, hoàn thiện pháp luật 
tài nguyên và môi trường đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 đến cán 
bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý bằng hình thức phù hợp; chủ 
động rà soát, tổng hợp các khó khăn vướng mắc liên quan đến các quy định 
của pháp luật về tài nguyên và môi trường; các đề xuất sửa đổi, bổ sung để giải 
quyết, khắc phục các khó khăn, vướng mắc gửi về UBND huyện (qua Phòng 
Tài nguyên và Môi trường) trước ngày 30/10 hằng năm. 

2. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường tổng hợp các  thông tin, ý kiến tham 
gia về xây dựng, hoàn thiện pháp luật tài nguyên và môi trường đến năm 2025 và 
định hướng đến năm 2030, tham mưu UBND huyện gửi kết quả tổng hợp về Sở Tài 
nguyên và Môi trường theo quy đinh. 

3. Giao Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông đăng tải toàn bộ nội 
dung Nghị quyết  số 22-NQ/BCSĐTNMT ngày 04/11/2022 của Ban Cán sự Đảng 
Bộ Tài nguyên và Môi trường trên Trang Thông tin điện tử của huyện. 

(Sao gửi kèm theo Nghị quyết  số 22-NQ/BCSĐTNMT ngày 04/11/2022). 

Căn cứ nội dung Công văn này, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ 
trưởng các cơ quan, ban, ngành huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tổ chức 
triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tich, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, TNMT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
Mai Thị Hồng Sim 
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