
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH THUẬN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:          /UBND-KTTH            Ninh Thuận, ngày       tháng 5 năm 2022 
 

V/v triển khai thực hiện 

Văn bản hợp nhất số 

13/VBHN-BTNMT ngày 

18/4/2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường 

 

 
 

                         Kính gửi: 

 - Các Sở, ban, ngành cấp t nh  

 - Ủ  ban nh n d n c c hu ện  thành phố  

  
 

Thực hiện Văn bản hợp nhất số 13/VBHN-BTNMT do Bộ Tài nguyên và 

Môi trường xác thực ngày 18/4/2022 về Thông tư qu  định về đ nh gi  t c động 

của biến đổi khí hậu và đ nh gi  khí hậu quốc gia, 

Chủ tịch Ủ  ban nh n d n t nh có ý kiến như sau: 

1. Yêu cầu các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

chủ động nghiên cứu nội dung Văn bản hợp nhất số 13/VBHN-BTNMT do Bộ 

Tài ngu ên và Môi trường xác thực ngày 18/4/2022 để tổ chức tuyên truyền, phổ 

biến và triển khai thực hiện có hiệu quả c c qu  định về đ nh gi  t c động của 

biến đổi khí hậu và đ nh gi  khí hậu quốc gia trên địa bàn t nh. 

2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông đăng tải Văn bản hợp nhất số 

13/VBHN-BTNMT ngày 18/4/2022 của Bộ Tài ngu ên và Môi trường lên Cổng 

thông tin điện tử t nh để tuyên truyền, phổ biến đến các cơ quan  tổ chức, cá 

nhân có hoạt động liên quan đến đ nh gi  t c động của biến đổi khí hậu và đ nh 

giá khí hậu quốc gia. 

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc 

đề nghị các cơ quan  tổ chức, cá nhân báo cáo Sở Tài ngu ên và Môi trường để 

tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân t nh xem xét, báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi 

trường xem xét sửa đổi, bổ sung. 

 êu cầu c c Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ 

chức triển khai thực hiện /  

 
Nơi nhận:  KT. CHỦ TỊCH 
- Như trên  

-  hủ tịch  c c   T UBND t nh  

- V UB: LĐ  KTTH  

- Lưu: VT         TT   

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 

Lê Huyền 
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