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 Kính gửi:  .................................................................................................... 

 

  

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung quy định một số điều của các Nghị định quy định 

chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường; số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 

tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã 

xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi 

trường tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Để có cơ sở hoàn thiện, ban hành Thông tư theo quy định, Bộ Tài nguyên và 

Môi trường trân trọng đề nghị quý Cơ quan nghiên cứu, góp ý đối với dự thảo 

Thông tư (Hồ sơ dự thảo Thông tư được đăng tải trên Công Thông tin điện tử Bộ 

Tài nguyên và Môi trường tại địa chỉ: www.monre.gov.vn, mục “Góp ý văn bản 

QPPL”). 

Văn bản góp ý của quý Cơ quan đề nghị gửi về Bộ Tài nguyên và Môi 

trường (qua Vụ Tổ chức cán bộ), địa chỉ: số 10 Tôn Thất Thuyết, quận Nam Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội trước ngày 30/5/2020, đồng thời gửi bản mềm vào địa 

chỉ thư điện tử nnquynh@monre.gov.vn. 

Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng cảm ơn sự phối hợp của quý 

Cơ quan./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

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

- TT Nguyễn Thị Phương Hoa; 

- Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường                         

(để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ); 

- Lưu: VT, TCCB, NQ(155). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

 

 

 

 

Võ Tuấn Nhân 
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DANH SÁCH CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG 

(Đề nghị góp ý dự thảo Thông tư kèm theo Công văn số ......./BTNMT-TCCB          

ngày .... tháng ... năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

 

I. Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 

1. Văn phòng Chính phủ. 

2. Bộ Nội vụ; 

3. Bộ Tư pháp; 

4. Bộ Tài chính; 

5. Bộ Công Thương; 

6. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 

7. Bộ Giao thông vận tải; 

8. Bộ Xây dựng; 

9. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

10. Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

11. Bộ Y tế; 

12. Bộ Khoa học và Công nghệ; 

13. Bộ Thông tin và Truyền thông; 

14. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; 

II. Ủy ban nhân dân 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

III. Sở Tài nguyên và Môi trường 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
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