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 UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  

 

Số:         /QĐ-STNMT 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc 
 

         Tuyên Quang, ngày       tháng 6  năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Ban tổ chức cuộc thi viết, video 

“Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và ô nhiễm nhựa”, 

 hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2021 

 
 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
 

Căn cứ Quyết định số 399/QĐ-TNMT ngày 31/12/2020 của Giám đốc Sở Tài 

nguyên và Môi trường về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; 

  Căn cứ Kế hoạch số 77/KH/STNMT-ĐTN ngày 28/5/2021 giữa Sở Tài nguyên 

và Môi trường và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh về việc phối hợp tổ chức Cuộc thi 

viết, video“Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và ô nhiễm nhựa” hưởng ứng 

Ngày Môi trường thế giới 05/6/2021; 

Xét đề nghị của Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thành lập Ban tổ chức cuộc thi viết, video “Tìm hiểu pháp luật 

về bảo vệ môi trường và ô nhiễm nhựa” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 

05/6/2021 giữa Sở Tài nguyên và Môi trường và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh 

tổ chức năm 2021 (gọi tắt là Ban Tổ chức cuộc thi), gồm các Ông (Bà) có tên 

sau đây: 

1.Ông: Phạm Đình Tứ - Phó Giám đốc Sở TN&MT - Trưởng ban; 

2. Bà: Nguyễn Thu Hường - Phó bí thư thường trực Tỉnh Đoàn - Phó trưởng ban; 

3. Ông: Trịnh Việt Thanh - Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường - Thành viên; 

4. Ông: Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Phong 

trào Tỉnh đoàn- Thành viên; 

5. Ông: Tạ Thanh Tùng - Trưởng phòng Tổng hợp đánh giá tác động môi trường, 

Chi cục Bảo vệ môi trường – Thành viên. 

Điều 2. Nhiệm vụ, trách nhiệm của Ban tổ chức cuộc thi được quy định như sau: 

- Triển khai thực hiện những nội dung theo đúng Kế hoạch đảm bảo diễn ra 

thành công và đạt hiệu quả cao. 

- Có trách nhiệm thành lập Ban giám khảo, Tổ thư ký cuộc thi; 

- Xây dựng, ban hành Thể lệ cuộc thi theo đúng quy định hiện hành 

- Tổng kết, trao giải thưởng cuộc thi 
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- Ban tổ chức cuộc thi được phép sử dụng con dấu của Sở Tài nguyên và 

Môi trường để thực hiện các nhiệm vụ; 

- Ban tổ chức làm việc theo hình thức kiêm nhiệm, tự giải thể sau khi hoàn 

thành nhiệm vụ. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Các Ông (bà) có tên tại Điều 1 và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như điều 3 (thực hiện); 

- Lãnh đạo Sở;  

- Lưu: VT, CCBVMT (G.7) 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Phạm Mạnh Duyệt 

 


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2021-06-08T10:35:36+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Phạm Mạnh Duyệt<phammanhduyet-tuyenquang@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2021-06-08T14:52:43+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Sở Tài Nguyên và Môi trường<tainguyenmt@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2021-06-08T14:52:48+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Sở Tài Nguyên và Môi trường<tainguyenmt@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2021-06-08T14:53:01+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Sở Tài Nguyên và Môi trường<tainguyenmt@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




