
UBND TỈNH QUẢNG NINH 

BAN QUẢN LÝ KKT QUẢNG NINH 

 

Số:            /BQLKKT- TNMT 

V/v báo cáo kết quả triển khai các hoạt 

động hưởng ứng Ngày Môi trường thế 

giới, Tháng hành động vì môi trường, 

Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh 

môi trường năm 2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quảng Ninh, ngày        tháng  8  năm 2022 

 

 

Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh đã phổ biến đến các Chủ đầu tư dự 

án kinh doanh hạ tầng KCN và các doanh nghiệp thứ cấp hoạt động trong KCN, 

KKT trên địa bàn tỉnh về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi 

trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường, Tuần lễ quốc gia nước sạch và 

vệ sinh môi trường năm 2022 tại các Văn bản: số 961/BQLKKT-TNMT ngày 

25/5/2022 và Văn bản số 919/BQLKKT-TNMT ngày 19/5/2022, theo đó đề 

nghị các đơn vị gửi báo cáo kết quả triển khai các hoạt động nêu trên về Ban 

Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh trước ngày 01/8/2022 để tổng hợp. Đến nay, 

Ban Quản lý khu kinh tế Quảng Ninh chưa nhận được báo cáo của các đơn vị.  

Để có cơ sở tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lý Khu 

kinh tế Quảng Ninh đề nghị các đơn vị khẩn trương gửi báo cáo kết quả triển 

khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tháng hành động vì 

môi trường, Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022 về Ban 

Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh trước ngày 04/8/2022. (Đề nghị gửi kèm file 

mềm đến địa chỉ E-Mail: hd.nguyen155@gmail.com ) 

Các Văn bản hướng dẫn được gửi kèm theo: Văn bản số 961/BQLKKT-

TNMT ngày 25/5/2022 và số 919/BQLKKT-TNMT ngày 19/5/2022 của Ban 

Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh; Văn bản số 2595/TNMT-BVMT ngày 

18/5/2022 và số 4120/TNMT-BVMT ngày 29/7/2022 của Sở Tài nguyên và Môi 

trường. 

Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh thông báo để các đơn vị biết, thực 

hiện./.  

 Nơi nhận:                     

- Như kính gửi; 

- Các đ/c Lãnh đạo Ban (b/c); 

- Các Phòng: ĐDMT, ĐDMĐ, QLDN (p/h); 

- Tổ Webseite (đăng tin); 

- Lưu: VT, TNMT.          

KT.TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 
 

 

 

 

 

Vũ Văn Đát 

 

Kính gửi: - Các chủ đầu tư dự án ĐTXD & KD hạ tầng KCN; 

- Các doanh nghiệp chủ đầu tư dự án thứ cấp hoạt động 

trong các KCN, KKT trên địa bàn tỉnh. 
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