
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CAO LỘC 

 

Số:       /UBND-TNMT  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

            Cao Lộc, ngày     tháng 8 năm 2021 
V/v góp ý Dự thảo Đề cương nhiệm vụ 

“Tuyên truyền nâng cao nhận thức và 

năng lực thích ứng với biến đổi khí 

hậu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”. 

 

   

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

 

Thực hiện Công văn số 1570/STNMT-BVMT ngày 20/8/2021 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường về viêc̣ góp ý Dự thảo Đề cương nhiệm vụ “Tuyên truyền 

nâng cao nhận thức và năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn”. 

Sau khi nghiên cứu dự thảo Đề cương nhiệm vụ “Tuyên truyền nâng cao 

nhận thức và năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn” 

(sau đây xin goị tắt là dư ̣thảo Đề cương nhiệm vụ), UBND huyện Cao Lộc tham 

gia đóng góp môṭ số ý kiến như sau: 

1. Đề nghi ̣chỉnh sửa, bổ sung nôị dung taị muc̣ 1.4.1. Mục tiêu chung (trang 

7 của dư ̣thảo Đề cương nhiệm vụ) laị là:  

Nâng cao nhận thức, trách nhiêṃ và tăng cường năng lực, kiến thức của các 

cấp chính quyền, tổ chức xã hội và cộng đồng địa phương về biến đổi khí hậu. 

2. Đề nghi ̣ chỉnh sửa laị chính tả taị số thứ tư ̣ BC03, bảng tài liêụ tuyên 

truyền (trang 11 của dư ̣thảo Đề cương nhiệm vụ) thành: 

Báo cáo tổng hợp tài liệu tuyên truyền nâng cao nhận thức và năng lực ứng 

phó với BĐKH trên điạ bàn tỉnh Lạng Sơn. 

3. UBND huyêṇ nhất trí với các nôị dung còn laị của dự thảo Đề cương 

nhiệm vụ nêu trên. 

Trên đây là ý kiến góp ý của UBND huyện Cao Lộc, đề nghị Sở Tài nguyên 

và Môi trường xem xét, tổng hợp./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Phòng TN&MT; 

- Lưu: VT. 

 KT. CHỦ TỊCH 

 PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

 Hoàng Mạnh Cường  
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