
UỶ BAN NHÂN DÂN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM 

TỈNH TUYÊN QUANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 1838/UBND-KT           Tuyên Quang, ngày 25 tháng 5  năm  2022 

                  

        
           

      
 Kính gửi:   

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 
- Các sở, ban, ngành và đoàn thể tỉnh; 
- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Văn bản số 2442/BTNMT-TTTT ngày 
10 tháng 5 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các 

hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2022. 

Uỷ ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân 
dân các huyện, thành phố và các ban, ngành liên quan: Căn cứ điều kiện 

thực tế tổ chức các hoạt động, nội dung thiết thực, hiệu quả phù hợp để 
hưởng ứng Quốc tế đa dạng sinh học năm 2022 theo đề nghị của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường tại văn bản số 2442/BTNMT-TTTT ngày 10 tháng 5 
năm 2022 (có bản phô tô kèm theo); báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường và 

Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện./. 

 
 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh;           (Báo cáo) 

- Các PCT UBND tỉnh;   

- Chánh VP UBND tỉnh; 

- Phó CVP Nguyễn Thanh; 
- Chuyên viên KS; 
- Lưu VT, (Đ 60). 
 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHONG 

 

 

 

 
 

 
 

Nguyễn Thanh 

 

 

V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng  

Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2022 
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