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Thực hiện Công văn số 2573/BTNMT-VCLCS ngày 13/5/2020 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường về việc góp ý dự thảo Nghị quyết của Chính phủ ban 

hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 56-KL/TW của Bộ Chính 

trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 Khóa XI về chủ động ứng phó 

với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Sau 

khi nghiên cứu, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn tham gia ý kiến như sau: 

1. Nhất trí với bố cục của dự thảo Nghị quyết. 

2. Về nội dung: 

- Tại gạch đầu dòng thứ 3, mục 2, phần II, dự thảo có nêu “Thực hiện cơ 

chế minh bạch hóa trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, đặc biệt đối với 

tài nguyên đất, tài nguyên khoáng sản và tài nguyên nước”, đề nghị xem xét bổ 

sung tài nguyên rừng. 

- Tại gạch đầu dòng thứ 4, mục 2, phần II, dự thảo có nêu “.....phát thải 

nhiều chất ô nhiễm, khí nhà kính, gây tác động xấu đến tự nhiên, làm trầm trọng 

thêm các tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai”, đề nghị sửa thành “....phát 

thải nhiều chất gây ô nhiễm, khí nhà kính, gây tác động xấu đến tự nhiên, làm 

trầm trọng thêm các tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai”. 

- Tại gạch đầu dòng thứ 2, mục 3, phần II, dự thảo có nêu: “Lập kế hoạch 

thanh tra, kiểm tra hàng năm có chất lượng, xác định rõ phạm vi, đối tượng...”, 

đề nghị bỏ cụm từ “có chất lượng” vì vế sau đã thể hiện rõ mục đích của công 

tác thanh tra, kiểm tra. 

- Tại gạch đầu dòng thứ 3, mục 3, phần II, dự thảo có nêu “Xem xét, sửa 

đổi quy định theo hướng tăng thanh tra, kiểm tra đột xuất; cắt giảm các thủ tục 

hành chính trong hoạt động thanh tra”, đề nghị sửa lại như sau: “Xem xét sửa 

đổi quy định theo hướng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đột xuất; cắt 

giảm thủ tục hành chính trong hoạt động thanh tra”. 

- Tại gạch đầu thứ 4, mục 3, phần II, dự thảo có nêu “Rà soát, điều chỉnh 

các quy định xử lý vi phạm theo hướng nâng cao hơn mức xử phạt, bảo đảm...”, 

đề nghị bỏ từ “cao hơn” thành “Rà soát, điều chỉnh các quy định xử lý vi phạm 

theo hướng nâng mức xử phạt, bảo đảm...”. 



2 

  

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trân trọng đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi 

trường xem xét, tổng hợp./. 
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