
UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ TƯ PHÁP 

Số: 588/STP-XDKTTHPL&PBGDPL 

V/v gửi Danh mục văn bản quy phạm pháp 

luật của HĐND, UBND tỉnh có nội dung liên 

quan đến bảo vệ môi trường 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Tuyên Quang, ngày 10 tháng 7 năm 2020 

                    
 

Kính gửi: 

 

- Công an tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; 

- Tòa án nhân dân tỉnh; 

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; 

- Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.  
  

Thực hiện Quyết định số 76/QĐ-BTP ngày 15/01/2020 của Bộ Tư pháp 

ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng 

tâm, liên ngành và lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2020; Kế hoạch số 

25/KH-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về theo dõi 

tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2020; Văn bản 

số 1332/BTP- QLXLVPHC&TDTHPL ngày 13/4/2020 của Bộ Tư pháp và Văn 

bản số 1231/UBND-NC ngày 29/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban 

hành Hệ dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm liên 

ngành năm 2020, Sở Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh; các Sở: 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Y 

tế, Công thương, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố lập Danh mục các văn bản quy 

phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành có nội 

dung liên quan đến bảo vệ môi trường. 

Sở Tư pháp gửi Danh mục văn bản quy phạm pháp luật nêu trên để các cơ 

quan, đơn vị, địa phương thực hiện hoạt động theo dõi thi hành pháp luật trong 

lĩnh vực bảo vệ môi trường./. 

(Danh mục văn bản quy phạm pháp luật gửi kèm theo) 

Nơi nhận:  
- UBND tỉnh; (báo cáo)                                                           
- Như kính gửi; (thực hiện)  

- Website STP;                                

- Lưu VT, XDKTTHPL&PBGDPL. 

  Loan.2b.  
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Nguyễn Thị Thược 
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