
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TỈNH THANH HÓA                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /UBND-NN               Thanh Hóa, ngày        tháng      năm 2020 

V/v chủ trương thực hiện 

“Chương trình quan trắc tài 

nguyên và môi trường giai đoạn 

2021-2025” và “Chương trình 

quan trắc tổng hợp môi trường 

biển giai đoạn 2021-2025”. 

 

                                Kính gửi:  

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Sở Tài chính. 

UBND tỉnh nhận được Tờ trình số 747/TTr-STNMT ngày 06/8/2020, số 

767/TTr-STNMT ngày 13/8/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc 

xin phê duyệt chủ trương đầu tư “Chương trình quan trắc tài nguyên và môi 

trường giai đoạn 2021 - 2025” và “Chương trình quan trắc tổng hợp môi 

trường biển giai đoạn 2021 - 2025”; trên cơ sở báo cáo và đề xuất tại Công văn 

số 4860/STC-QLNS.TTK ngày 21/9/2020 của Sở Tài chính, kèm theo Công 

văn số 5002/SKHĐT-QH ngày 26/8/2020; Công văn số 5075/SKHĐT-QH 

ngày 28/8/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư (có văn bản sao kèm theo); 

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Đồng ý chủ trương thực hiện “Chương trình quan trắc tài nguyên và 

môi trường giai đoạn 2021 - 2025” và “Chương trình quan trắc tổng hợp môi 

trường biển giai đoạn 2021 - 2025”. 

2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường lập đề cương nhiệm vụ và dự toán 

chi tiết kinh phí thực hiện “Chương trình quan trắc tài nguyên và môi trường 

giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Thanh Hóa” và “Chương trình quan trắc tổng hợp 

môi trường biển giai đoạn 2021 - 2025” trình cấp có thẩm quyền phê duyệt 

theo quy định./. 

Nơi nhận:                                                                                KT. CHỦ TỊCH 

- Như trên (để thực hiện);                                                          PHÓ CHỦ TỊCH                                                  
- Chủ tịch UBND tỉnh (để báo cáo);                           

- Lưu: VT, Pg NN.                                          
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