
UBND TỈNH CAO BẰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 
Số:             /STNMT-VP 

V/v xin ý kiến góp ý dự thảo Thông tư 

quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, 

sáp nhập, hợp nhất, giải thể các ĐVSNCL 

lĩnh vực tài nguyên và môi trường 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Cao Bằng, ngày       tháng 6 năm 2021 

 
 
Kính gửi: 

- Các sở, ban, ngành tỉnh Cao Bằng; 

- UBND các huyện, thành phố Cao Bằng; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở. 

 

Thực hiện Công văn số 1023/VP-NC ngày 03/6/2021 của Văn Phòng 

UBND tỉnh Cao Bằng về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định tiêu chí phân loại, 

điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các ĐVSNCL lĩnh vực tài nguyên 

và môi trường. Để có cơ sở tham mưu cho UBND tỉnh xem xét, góp ý kiến đối với 

dự thảo Thông tư trên được đầy đủ và có chất lượng, Sở Tài nguyên và Môi 

trường kính đề nghị các sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, Thành phố và 

đơn vị có liên quan xem xét, nghiên cứu, góp ý kiến đối với dự thảo Thông tư quy 

định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các 

ĐVSNCL lĩnh vực tài nguyên và môi trường (Dự thảo được gửi kèm công văn). Ý 

kiến góp ý của các cơ quan và đơn vị, đề nghị gửi bằng văn bản về Sở Tài nguyên 

và Môi trường chậm nhất trước ngày 16/6/2021 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh 

xem xét, quyết định việc góp ý kiến đối với dự thảo Thông tư. 

Sở Tài nguyên và Môi trường kính đề nghị quý cơ quan, đơn vị quan tâm 

phối hợp thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Trang TTĐT Sở TN&MT; 

- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đàm Văn Riểm 
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