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Cao Bằng, ngày      tháng 7 năm 2022 

Kính gửi: 

- Các sở, ban, ngành tỉnh Cao Bằng; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Chi cục Bảo vệ môi trường; 

- Phòng Đo đạc và Khoáng sản; 

- Phòng Kế hoạch - Tài nguyên nước. 

 

Thực hiện Công văn số 3128/UBND-CN ngày 12/11/2021 của UBND 

tỉnh Cao Bằng về việc đồng ý chủ trương cho Sở Tài nguyên và Môi trường thực 

hiện nhiệm vụ: Xây dựng Mạng lưới quan trắc môi trường tỉnh Cao Bằng giai 

đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030; 

Căn cứ Quyết định số 433/QĐ-UBND ngày 06/04/2022 của UBND tỉnh 

Cao Bằng về việc phê duyệt Đề cương Mạng lưới quan trắc môi trường tỉnh Cao 

Bằng giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030. 

Sở Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thành dự thảo Thuyết minh Mạng 

lưới quan trắc môi trường tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến 

năm 2030. Để dự thảo được hoàn thiện trước khi trình UBND tỉnh quyết định 

phê duyệt, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các sở, ban, ngành của tỉnh, 

UBND các huyện, thành phố đóng góp ý kiến đối với dự thảo (dự thảo Thuyết 

minh + bản đồ kèm theo công văn này). 

Các ý kiến bằng văn bản gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 

15 tháng 7 năm 2022 để tổng hợp. Bản điện tử (file word) đính kèm trên Hệ 

thống quản lý văn bản và điều hành hoặc gửi qua hòm thư điện tử: 

tainguyenmoitruong@caobang.gov.vn. 

Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của Quý cơ quan, đơn vị để 

Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thành nhiệm vụ được giao./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Đăng tải website Sở TN&MT; 

- Lưu: VT, TTQT&DL. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nông Văn Chiêm 
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DANH SÁCH  

Các cơ quan, đơn vị góp ý dự thảo Mạng lưới quan trắc môi trường tỉnh 

Cao Bằng giai đoạn 2023 – 2025, định hướng đến năm 2030 

 

1. Sở Y tế; 

2. Sở Nông nghiệp và PTNT; 

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

4. Sở Tài chính; 

5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

6. Sở Xây Dựng; 

7. Sở Công Thương; 

8. Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh; 

9. UBND các huyện, thành phố; 

10.  Chi cục Bảo vệ Môi trường – Sở TN&MT; 

11.  Phòng Đo đạc và Khoáng sản – Sở TN&MT; 

12.  Phòng Kế hoạch – Tài nguyên nước – Sở TN&MT. 
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