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Số: 1218 /UBND-KTN 
V/v góp ý Đề án tăng cường năng lực 
hội nhập quốc tế lĩnh vực môi trường

Lạng Sơn, ngày  14  tháng 11 năm 2019 

 

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường. 
 

Thực hiện Công văn số 5647/BTNMT-HTQT ngày 31/10/2019 của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường về việc góp ý nội dung dự thảo lần thứ nhất Đề án 
Tăng cường năng lực hội nhập quốc tế lĩnh vực môi trường; sau khi nghiên cứu, 
Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn có ý kiến như sau: 

1. Về bố cục: Nhất trí với dự thảo Đề án Tăng cường năng lực hội nhập 
quốc tế lĩnh vực môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường soạn thảo.  

2. Về nội dung: Cơ bản nhất trí với dự thảo.  

Đề nghị Bộ xem xét một số nội dung cụ thể như sau: 

- Nội dung tại trang 25, trang 26 của phần II.1.3 “Hội nhập quốc tế về môi 
trường trong các lĩnh vực liên quan” trùng lặp với nội dung tại trang 30, trang 
31 của Phần I “Thực trạng hội nhập quốc tế về môi trường”. Đề nghị xem xét 
chỉnh sửa để không lặp lại nội dung.  

- Tại trang 114, Phần II.2.1 “Các giải pháp trước mắt và ngắn hạn cho 
giai đoạn 2020 - 2025”, có nêu: “Trong giai đoạn 2020 - 2025, Đề án xác định 
03 nhóm giải pháp... là các nhóm liên quan đến nguồn lực tài chính, nhóm liên 
quan đến tăng cường năng lực và nhóm liên quan đến tăng cường cơ chế phối 
hợp...”. Tuy nhiên, tại nội dung trình bày cụ thể cho từng nhóm giải pháp ở 
phần sau thì có đề cập đến 06 nhóm giải pháp, trong đó ngoài 03 nhóm giải 
pháp nêu trên, bổ sung thêm 03 nhóm giải pháp là: Nhóm giải pháp liên quan 
đến truyền thông nâng cao nhận thức; nhóm giải pháp hoàn thiện hệ thống 
chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường liên quan đến các Công ước; nhóm 
giải pháp thiết lập cơ chế phối hợp, tham gia, đóng góp trách nhiệm của doanh 
nghiệp và người dân. Đề nghị xem xét, chỉnh sửa thống nhất các nhóm giải pháp 
được đưa ra trong giai đoạn 2020-2025. 

UBND tỉnh Lạng Sơn trân trọng đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường 
xem xét, tổng hợp./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên;  
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Sở Tài nguyên và Môi trường; 
- C, PCVP UBND tỉnh, 
  các phòng: KTTH, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (NNT) 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 

 
Hồ Tiến Thiệu 
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