
Kính gửi: 

- Các Sở, Ban ngành và Đoàn thể; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; 

- Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang. 

 

Căn cứ Quyết định số 450/QĐ-TTg ngày 13 tháng 4 năm 2022 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 

2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

Căn cứ Công văn số 1935/VPUBND-KTN ngày 18 tháng 4 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh An Giang về việc thực hiện Quyết định số 450/QĐ-TTg ngày 

13/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ; 

Để nội dung Chương trình hành động về bảo vệ môi trường tỉnh An Giang 

đến năm 2025 được đầy đủ và hoàn thiện trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê 

duyệt, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các Sở, ban ngành và đoàn thể cấp 

tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng nhiệm vụ bảo 

vệ môi trường được phân cấp có ý kiến góp ý, cập nhật và bổ sung thêm đối với dự 

thảo Chương trình hành động bảo vệ môi trường tỉnh An Giang đến năm 2025 do 

Sở Tài nguyên và Môi trường soạn thảo (đính kèm dự thảo). 

Ý kiến góp ý của các đơn vị đề nghị gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường 

(thông qua Chi cục Bảo vệ môi trường) chậm nhất đến ngày 05/5/2022 để tổng hợp 

trình Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. 

Rất mong nhận được sự phối hợp của quý đơn vị để Sở Tài nguyên và Môi 

trường hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./. 

 

          
- Như trên; 

- Ban Giám đốc; 

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

- TTCNTTTN&MT (đăng Website); 

- Phòng TNMT huyện, thị, thành phố; 

- Lưu: VT, Mỹ. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Tô Hoàng Môn 

 

 

UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 1195/STNMT-MT 

V/v góp ý Chương trình hành động về 

BVMT tỉnh An Giang đến năm 2025 

 

An Giang, ngày 29 tháng 4 năm 2022 
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