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 Kính gửi:  
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; 
- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. 

  

 Ngày 13/5/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 40/2019/NĐ-CP 
sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi 
hành Luật Bảo vệ môi trường. Trong Nghị định có nhiều nội dung sửa đổi, bổ 
sung liên quan đến công tác giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân, 
trách nhiệm của UBND các cấp trong công tác quản lý chất thải…  

Ngày 14/6/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn ban hành  
Công văn số 825/STNMT-BVMT về việc tuyên truyền, phổ biến văn bản quy 
phạm pháp luật về môi trường mới ban hành.  

Để tuyên truyền, phổ biến các nội dung Nghị định số 40/2019/NĐ-CP 
ngày 13/5/2019 của Chính phủ, UBND huyện Chi Lăng yêu cầu các cơ quan, 
đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung sau: 

1. UBND các xã, thị trấn 

Tổ chức các hoạt động thiết thực tuyên truyền, phổ biến các nội dung 
Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ đến nhân dân, tổ 
chức, doanh nghiệp trên địa bàn được biết. 

2. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện 

Xây dựng Kế hoạch, tổ chức tuyên truyền, đưa tin, phát sóng các bản tin 
tuyên truyền trên hệ thống phát thanh huyện các nội dung Nghị định số 
40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ.  

3. Văn phòng HĐND và UBND huyện 

Thực hiện tích hợp các nội dung Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 
13/5/2019 của Chính phủ trên Trang thông tin điện tử huyện Chi Lăng để người 
dân, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn huyện được biết, 
truy cập. 

4. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện 

Thực hiện truy cập vào Trang thông tin điện tử huyện Chi Lăng để biết và 
triển khai đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các nội dung của 
Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ. 
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5. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

Triển khai tuyên truyền tại cơ quan Phòng Tài nguyên và Môi trường, 
đôn đốc các cơ quan đơn vị thực hiện công tác tuyên truyền. Tham mưu cho 
UBND huyện triển khai các nội dung Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 
13/5/2019 của Chính phủ trên địa bàn huyện. 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn nghiêm 
túc thực hiện./. 
 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- CT, PCT UBND huyện; 
- Ban biên tập Trang TTĐT huyện (đăng tin); 
- Lưu: VT, TNMT, DTH (60b) 

 KT. CHỦ TỊCH 
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