
UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 1533/STNMT-ĐĐ 
V/v góp ý Dự thảo báo cáo Tổng kết kết quả 

thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW  

An Giang, ngày  27  tháng  5  năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Sở Tư pháp; 

- Sở Tài chính 

- Sở Xây dựng; 

- Sở Nội vụ; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Cục thuế tỉnh; 

- Thanh tra tỉnh; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố. 

 

Thực hiện chỉ đạo của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh tại Công văn số 43-

CV/BCSĐ ngày 27 tháng 5 năm 2021 về việc giao Sở Tài nguyên và Môi 

trường khẩn trương gửi dự thảo Báo cáo tổng kết kết quả thực hiện Nghị quyết 

số 19-NQ/TW đến các Sở, Ban ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố và các 

đơn vị có liên quan và công khai trên cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến rộng 

rãi của nhân dân. Trên cơ sở đó, tổng hợp hoàn chỉnh gửi về Ban Cán sự đảng 

UBND tỉnh trước ngày 03 tháng 6 năm 2021. 

Nay Sở Tài nguyên và Môi trường xin gửi dự thảo Báo cáo tổng kết Nghị 

quyết đến Quý cơ quan có ý kiến góp ý theo chỉ đạo nêu trên. Văn bản góp ý gửi 

về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 31 tháng 5 năm 2021. 

Riêng đối với việc tổ chức lấy ý kiện rộng rãi trong nhân dân, Sở Tài 

nguyên và Môi trường đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông (Thường trực Ban 

Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh) đăng toàn bộ dự thảo Báo cáo tổng kết kết 

quả thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW trên Cổng thông tin điện tử tỉnh để lấy 

ý kiến đóng góp của tổ chức, cá nhân có liên quan và tổng hợp phản hồi ý kiến 

đóng góp về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 02 tháng 6 năm 2021. 

Do thời gian chỉ đạo cấp bách, rất mong Quý cơ quan quan tâm góp ý để 

Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

Trân trọng! 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Ban Giám đốc; 

- Cổng TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, CCQLĐĐ. 

(Đính kèm dự thảo Báo cáo) 
 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Việt Trí 
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