
UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   

 

Số:           /STNMT-KHTC 

V/v triển khai chỉ đạo của BCS đảng 

UBND tỉnh về kinh phí phòng, chống 

dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh          

 

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày      tháng 8 năm 2021 

        

Kính gửi:  

- Các phòng chuyên môn; 

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở. 

 

Ngày 23/7/2021, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có Công văn số 

8990/UBND-VP về việc triển khai chỉ đạo của BCS đảng UBND tỉnh về kinh 

phí phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. 

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo đến các phòng chuyên môn, các cơ 

quan, đơn vị trực thuộc Sở được biết và nghiên cứu triển khai thực hiện các nội 

dung  tại Công văn số 8990/UBND-VP ngày 23/7/2021 của UBND tỉnh Bà Rịa 

– Vũng Tàu về việc triển khai chỉ đạo của BCS đảng UBND tỉnh về kinh phí 

phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị 

các phòng chuyên môn, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở gửi văn bản về Sở Tài 

nguyên và Môi trường (thông qua Phòng Kế hoạch – Tài chính) để tổng hợp, 

báo cáo UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xem xét, giải quyết./. 

(Kèm theo Công văn số 8990/UBND-VP  ngày 23/7/2021 của UBND tỉnh) 

 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 
- Lưu: VT, KHTC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hải 
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