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               Hà Nội, ngày      tháng      năm 2020 

 

Kính gửi: 

 

Sở Tài nguyên và Môi trường  

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
  

Tiếp theo Công văn số 1485/BTNMT-VP ngày 23 tháng 3 năm 2020 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban công 

tác quản lý tài nguyên và môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo 

việc tổ chức Hội nghị trực tuyến nêu trên, cụ thể: 

1. Thời gian: Bắt đầu từ 08h00, ngày 29 tháng 4 năm 2020 (Thứ Tư).  

2. Địa điểm và thành phần tham dự Hội nghị:  

a) Điểm cầu tại Bộ Tài nguyên và Môi trường 

- Bộ trưởng và các đồng chí Thứ trưởng; 

- Lãnh đạo các đơn vị quản lý nhà nước và Thủ trưởng các đơn vị sự 

nghiệp trực thuộc Bộ. 

b) Điểm cầu tại Trụ sở UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

- Đồng chí Trưởng đoàn, đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố; 

- Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, thành phố; 

- Các thành phần khác do địa phương quyết định (nếu có). 

3. Nội dung: Thảo luận cho ý kiến đối với Dự án Luật Bảo vệ môi trường 

(sửa đổi) và giải quyết, tháo gỡ các vướng mắc trong lĩnh vực tài nguyên và môi 

trường nhằm thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công 

(theo Chương trình gửi kèm). 

Hội nghị được tổ chức thông qua hệ thống họp trực tuyến và đường truyền 

của Chính phủ, do đó, Bộ đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố và Cục Công nghệ thông tin và Dữ 

liệu tài nguyên môi trường (các đầu mối liên hệ nêu tại Công văn số 

1485/BTNMT-VP) chuẩn bị các điều kiện cần thiết tại điểm cầu Ủy ban nhân dân 

các tỉnh, thành phố phục vụ tổ chức Hội nghị./. 

   
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo); 

- Các Thứ trưởng; 

- Lưu: VT, VP (TH). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 
 

 

 

 

Trần Quý Kiên 
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