
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HỮU LŨNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /UBND-TNMT 
V/v tổ chức Hội nghị tập huấn, 

tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo 

vệ môi trường năm 2020 và các 

văn bản hướng dẫn thi hành cho 

các doanh nghiệp 

     
         Hữu Lũng, ngày      tháng 6 năm 2022 

 

 

Kính gửi: UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 1048/STNMT-BVMT ngày 25/5/2022 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường về việc tổ chức Hội nghị tập huấn, tuyên truyền, phổ biến 

Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành cho các 

doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Để chuẩn bị tốt Hội nghị tập huấn, UBND huyện đề nghị UBND các xã, thị 

trấn thông tin đến các doanh nghiệp thuộc phạm vi, địa bàn quản lý; tổng hợp danh 

sách đăng ký tập huấn, trong đó tập trung đối tượng doanh nghiệp là chủ dự án có 

quy mô lớn thuộc đối tượng do cấp tỉnh (UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi 

trường) phê duyệt/xác nhận thủ tục môi trường (bao gồm cả dự án đã đi vào hoạt 

động và các dự án dự kiến triển khai) và gửi danh sách về UBND huyện (qua 

Phòng Tài nguyên và Môi trường) trước ngày 07/6/2022 để tổng hợp gửi Sở Tài 

nguyên và Môi trường (mỗi doanh nghiệp cử 01 người tham gia, thông tin cụ thể 

tại phụ lục kèm theo). Thời gian và địa điểm tổ chức Hội nghị tập huấn cụ thể sẽ có 

thông báo sau. 

UBND huyện yêu cầu UBND các xã nghiêm túc triển khai, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở TNMT tỉnh (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng TN&MT huyện (đôn đốc); 

- CVP, PCVP HĐND & UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Dương Thị Hạnh 
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Phụ lục 

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ TẬP HUẤN 

(Kèm theo Công văn số           /UBND-TNMT ngày        /6/2022 

của Ủy ban nhân dân huyện) 

 

 

STT Tên doanh nghiệp 
Địa chỉ liên hệ với 

doanh nghiệp 

Họ và tên người 

tham gia tập huấn 

Chức vụ,  

số điện thoại 

1 ...... ..... ....... ...... 

2     

.....     
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