
UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

Số:         /STNMT- CCBVMT 
V/v cử đại diện tham gia thành viên  

Ban tổ chức, ban giám khảo, tổ thư ký  

cuộc thi viết, video“Tìm hiểu pháp luật về bảo 

vệ môi trường và ô nhiễm nhựa” hưởng ứng 

Ngày Môi trường thế giới 5/6/2021. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lâp- Tự do – Hạnh phúc 

 

Tuyên Quang, ngày        tháng 6  năm 2021 

                         

Kính gửi: Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Tuyên Quang 

 

Căn cứ Kế hoạch phối hợp số 77/KHPH/STNMT-TĐTN ngày 28/5/2021 giữa 

Sở Tài nguyên và Môi trường và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh xây dựng Kế hoạch 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 5/6/2021. 

Để ban hành Quyết định thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo, tổ thư ký cho 

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

hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6/2021 thành công và đạt kết quả. Sở Tài 

nguyên và Môi trường đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Tuyên Quang cử lãnh đạo, 

chuyên viên tham gia thành viên như sau: 

1. Cử 01 đồng chí Lãnh đạo Ban Thường vụ; 01 đồng chí Lãnh đạo Ban 

tham gia Ban Tổ chức; 

2. Cử 01 đồng chí Lãnh đạo Ban và 01 chuyên viên tham gia Ban Giám Khảo; 

3. Cử 01 đồng chí tham gia Tổ thư ký. 

Trường hợp nếu có sự thay đổi về người tham gia (đã chuyển công tác hoặc 

thay người mới) đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Tuyên Quang gửi văn bản 

thông báo sớm để Sở tổng hợp. 

 Văn bản cử đại diện tham gia thành viên Ban tổ chức, Ban giám khảo, tổ thư 

ký cuộc thi viết, video“Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và ô nhiễm nhựa” 

hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6/2021 nêu rõ các thông tin của người 

được cử (Họ và tên, chức vụ, trình độ chuyên môn) và gửi về Sở trước ngày 

07/6/2021 để tổng hợp, ban hành Quyết định. 

Sở Tài nguyên và Môi trường trân trọng đề nghị./. 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi;  

- Đ/c Giám đốc Sở (b/c);        

- Đ/c Phó Giám đốc phụ trách;            

- Lưu VT, CCBVMT (G.05) 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Đình Tứ 
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