
UBND TỈNH SÓC TRĂNG 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:          /STNMT-MT Sóc Trăng, ngày      tháng     năm 2019 

V/v phổ biến văn bản hợp nhất số 08/VBHN-

BTNMT ngày 25/10/2019 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường 

 

 

Kính gửi: 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố, 

      tỉnh Sóc Trăng. 

  

 Theo văn bản hợp nhất số 08/VBHN-BTNMT ngày 25/10/2019 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường; 

 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê Văn Hiểu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

Sóc Trăng về việc triển khai thực hiện văn bản hợp nhất của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường tại công văn số 4724/VP-KT ngày 05/11/2019, 

 Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển đến Quý đơn vị nội dung văn bản hợp 

nhất số 08/VBHN-BTNMT ngày 25/10/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường để triển khai thực hiện 

trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực quản lý, phụ trách của Quý đơn vị./. 

 (Đính kèm văn bản hợp nhất số 08/VBHN-BTNMT ngày 25/10/2019 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường) 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Phòng TNMT huyện, thị xã, thành phố; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Lưu VT, CCBVMT.                                                                           

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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