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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
Số: 2385 /UBND-NNTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 5 năm 2019

V/v báo cáo kết quả thực hiện
Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy
và tăng cường năng lực đội ngũ
cán bộ quản lý môi trường
từ Trung ương đến địa phương
giai đoạn 2017-2020,
tầm nhìn đến năm 2030

Kính gửi:
- Các Sở: Tài nguyên và Môi trường,
Nội vụ, Tài chính;
- Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và
các Khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi;
- UBND các huyện, thành phố.
Thực hiện nội dung Công văn số 2150/BTNMT-TCCB ngày 10/5/2019
của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc báo cáo kết quả triển khai thực hiện
Quyết định số 1169/QĐ-TTg ngày 10/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về
việc phê duyệt Đề án “Kiện toàn tổ chức bộ máy và tăng cường năng lực đội
ngũ cán bộ quản lý môi trường từ Trung ương đến địa phương giai đoạn 2017
- 2020, tầm nhìn đến năm 2030” (bản chụp kèm theo), Chủ tịch UBND tỉnh
có ý kiến như sau:
Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở: Nội vụ,
Tài chính; Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp tỉnh;
UBND các huyện, thành phố nghiên cứu nội dung yêu cầu của Bộ Tài nguyên
và Môi trường tại văn bản nêu trên, ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh
tại Công văn số 5115/UBND-NNTN ngày 22/8/2017, khẩn trương rà soát,
tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện trong thời gian qua và phương hướng, kế
hoạch thực hiện giai đoạn 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đối với
các nhiệm vụ phân công tại Đề án “Kiện toàn tổ chức bộ máy và tăng cường
năng lực đội ngũ cán bộ quản lý môi trường từ Trung ương đến địa phương
giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030”; trực tiếp báo cáo Bộ Tài
nguyên và Môi trường, UBND tỉnh trước ngày 28/5/2019./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư,
Giáo dục và Đào tạo,
Lao động - Thương binh và Xã hội;
- VPUB: CVP, PCVP(NN), CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TN(tnh237).
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