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Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường. 
 

 Thực hiện Công văn số 1324/BTNMT-KHTC ngày 13/3/2020 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về việc bổ sung hồ sơ hỗ trợ thực hiện các dự án bảo vệ 

môi trường giai đoạn 2020 - 2022 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi 

trường trung ương; sau khi rà soát, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn báo cáo như 

sau: 

 1. Căn cứ tình hình thực tế của địa phương, ngày 28/12/2019 Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn đã có Công văn số 1383/UBND-KTN đề xuất với Bộ Tài 

nguyên và Môi trường các nhiệm vụ, dự án sử dụng kinh phí sự nghiệp môi 

trường giai đoạn 2020 - 2022, trong đó đề xuất thực hiện 03 dự án xử lý ô 

nhiễm, cải tạo và phục hồi môi trường đối với các điểm tồn lưu hóa chất bảo vệ 

thực vật chưa được xử lý, gồm: (1) Điểm tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật tại 

khu vực trụ sở UBND xã Hoàng Văn Thụ, huyện Bình Gia; (2) Điểm tồn lưu hóa 

chất bảo vệ thực vật tại Khu Chính, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng; (3) Điểm 

tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật tại thôn Na Hoa, xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng. 

Hằng năm Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã có các báo cáo đề xuất Bộ 

Tài nguyên và Môi trường xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bổ 

sung 03 điểm tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật nêu trên vào Kế hoạch xử lý, 

phòng ngừa ô nhiễm môi trường do hoá chất bảo vệ thực vật tồn lưu trên phạm vi 

cả nước ban hành kèn theo Quyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 21/10/2010 nhưng 

đến nay chưa được phê duyệt bổ sung. Việc lập, phê duyệt và triển khai các dự 

án xử lý ô nhiễm, cải tạo và phục hồi môi trường nói trên cần nguồn kinh phí 

lớn, trong khi nguồn kinh phí của địa phương còn gặp nhiều khó khăn nên chưa 

xác định được nguồn kinh phí đối ứng theo quy định, cần phải triển khai thực 

hiện từng bước trong thời gian tới nhằm đảm bảo khả năng cân đối ngân sách 

của địa phương. Do vậy, các hồ sơ dự án theo yêu cầu của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường tại Công văn số 1324/BTNMT-KHTC ngày 13/3/2020 chưa thực 

hiện được trong giai đoạn hiện nay. 

2. Trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ 

quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện việc điều tra khảo sát chi tiết và lập, 

trình phê duyệt dự án đầu tư xử lý ô nhiễm, cải tạo phục hồi môi trường các 

điểm tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật, đồng thời xem xét khả năng cân đối 

nguồn kinh phí của địa phương để triển khai thực hiện.  
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Để tạo điều kiện cho tỉnh Lạng Sơn thực hiện các dự án xử lý ô nhiễm, cải 

tạo phục hồi môi trường các điểm tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật chưa được xử 

lý trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đề nghị Bộ Tài nguyên và 

Môi trường xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bổ sung 03 điểm tồn 

lưu hóa chất bảo vệ thực vật nêu trên vào Kế hoạch xử lý, phòng ngừa ô nhiễm 

môi trường do hoá chất bảo vệ thực vật tồn lưu trên phạm vi cả nước ban hành 

kèm theo Quyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 21/10/2010 của Thủ tướng Chính 

phủ, làm căn cứ để Trung ương hỗ trợ từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi 

trường cho tỉnh Lạng Sơn triển khai thực hiện. 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trân trọng cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: TN&MT, KH&ĐT, TC, XD; 

- C, PCVP UBND tỉnh, 

Các phòng: KTN, KTTH, TH; 

- Lưu: VT, KTN (NNT) 

K . CHỦ  ỊCH 

PHÓ CHỦ  ỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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