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HUYỆN CAO LỘC 

 

Số: 628/UBND-TNMT 

V/v góp ý dự thảo văn bản chỉ đạo của 

UBND tỉnh về thực hiện Nghị định  

số 66/2019/NĐ-CP của Chính phủ về  

bảo tồn và phát triển bền vững các 

 vùng đất ngập nước. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Cao Lộc, ngày 30 tháng 3 năm 2020 

   

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn. 

 

 Thực hiện Công văn số 423/STNMT-BVMT ngày 10/3/2020 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn về việc đề nghị cung cấp thông tin và góp ý 

dự thảo văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về thực hiện Nghị định số 66/2019/NĐ-

CP của Chính phủ về bảo tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước. 

Sau khi nghiên cứu các nội dung tại Công văn số 423/STNMT-BVMT ngày 

10/3/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn về việc đề nghị cung cấp 

thông tin và góp ý dự thảo văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về thực hiện Nghị định số 

66/2019/NĐ-CP của Chính phủ về bảo tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập 

nước, UBND huyện Cao Lộc nhất trí với dự thảo văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về 

thực hiện Nghị định số 66/2019/NĐ-CP của Chính phủ về bảo tồn và phát triển bền 

vững các vùng đất ngập nước. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc không 

tham gia ý kiến gì thêm. 

UBND huyện Cao Lộc gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp theo quy 

định./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Phòng TN&MT; 

- Lưu: VT. 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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