
UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Số: 1670/STNMT-CCBVMT 

V/v góp ý dự thảo Nghị định quy định giảm 

nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-

dôn, dự thảo Thông tư quy định chi tiết một 

số điều của Luật Bảo vệ môi trường về ứng 

phó biến đổi khí hậu. 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Đắk Nông, ngày 16 tháng  7 năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành; 

- Các tổ chức chính trị - xã hội; 

- UBND các huyện và thành phố Gia Nghĩa. 
 

 

Thực hiện Công văn số 3738/BTNMT-BĐKH, ngày 08/7/2021 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về việc góp ý dự thảo Nghị định quy định giảm nhẹ phát 

thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn, dự thảo Thông tư quy định chi tiết một 

số điều của Luật Bảo vệ môi trường về ứng phó biến đổi khí hậu.  

Để góp phần hoàn thiện các dự thảo nêu trên, Sở Tài nguyên và Môi trường 

trân trọng đề nghị quý cơ quan nghiên cứu, góp ý kiến đối với dự thảo Nghị 

định, dự thảo Tờ trình Chính phủ về việc ban hành Nghị định và dự thảo Thông 

tư nêu trên (có dự thảo đính kèm hoặc truy cập trên trang thông tin điện tử của 

Sở Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ: http://stnmt.daknong.gov.vn. để lấy nội 

dung dự thảo). 

Các góp ý của Quý cơ quan, đơn vị đề nghị gửi về Sở Tài nguyên và Môi 

trường trước ngày 23/7/2021 để tổng hợp, báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi 

trường đảm bảo thời gian theo quy định. 

Sở Tài nguyên và Môi trường trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý cơ 

quan, đơn vị./. 
  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (thay b/cáo); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng Sở (để đăng lên trang TTĐT); 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở (góp ý); 

- Lưu: VT, CCBVMT (Châu). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Ngô Chí Trung 

 

 

 

 

http://stnmt.daknong.gov.vn/
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