
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Số:            /BTNMT-TCCB 

V/v báo cáo kết quả triển khai thực hiện  

Quyết định số 1169/QĐ-TTg 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     Hà Nội, ngày      tháng 5 năm 2019 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

Thực hiện Quyết định số 1169/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2017 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Kiện toàn tổ chức bộ máy và tăng 

cường năng lực đội ngũ cán bộ quản lý môi trường từ trung ương đến địa phương 

giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2030” (sau đây gọi tắt là Đề án); để có 

cơ sở tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện Đề án, Bộ Tài 

nguyên và Môi trường trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương: 

1.  Rà soát, tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện các 

nhiệm vụ theo phân công trong Đề án; đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng 

mắc trong quá trình triển khai thực hiện Đề án. 

2. Phương hướng, kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 

giai đoạn 2019-2020;  

3. Đề xuất, kiến nghị (nếu có). 

 (Đề cương chi tiết báo cáo tại Phụ lục kèm theo) 

Văn bản của các địa phương đề nghị gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường 

(qua Tổng cục Môi trường) và địa chỉ thư điện tử ngocht@vea.gov.vn trước ngày 

28 tháng 5 năm 2019 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 

Thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ với anh Hà Trọng Ngọc, Chuyên viên Vụ 

Tổ chức cán bộ, Tổng cục Môi trường;số điện thoại: 024 38223 193, di động 

0989 381 138. 

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các địa phương quan tâm chỉ đạo, 

triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo); 

- Các Thứ trưởng; 

- Lưu: VT, TCMT, TCCB. NQ70 
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Phụ lục 
BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CÁC NỘI DUNG, NHIỆM VỤ                           

ĐÃ ĐƯỢC THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÂN CÔNG                                                    

TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 1169/QĐ-TTg  

 (Kèm theo Công văn số           /BTNMT-TCCB ngày   tháng   năm 2019                     

của Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

 

I. Tình hình triển khai thực hiện Đề án theo phân công của Thủ tướng 

Chính phủ 

1. Kết quả triển khai thực hiện Đề án  

1.1. Kết quả bổ sung, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của các cơ quan quản lý 

nhà nước về bảo vệ môi trường:  

- Về việc thành lập phòng quản lý về bảo tồn đa dạng sinh học (Điểm b 

Khoản 2 Mục 3 Quyết định số 1169/QĐ-TTg); 

- Về việc bố trí công chức để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước bảo vệ 

môi trường (Điểm c, d Khoản 2 Mục 3 Quyết định số 1169/QĐ-TTg). 

1.2. Kết quả sắp xếp, điều chuyển, bố trí công chức, viên chức trong các cơ 

quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường (Khoản 3 Mục 3 Quyết định số 

1169/QĐ-TTg).  

1.3. Kết quả xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho 

cán bộ quản lý môi trường ở địa phương (Khoản 4 Mục 3 Quyết định số 

1169/QĐ-TTg). 

1.4. Kết quả đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác quản lý nhà nước về bảo 

vệ môi trường ở địa phương (Khoản 5 Mục 3 Quyết định số 1169/QĐ-TTg). 

2. Đánh giá thuận lợi, khó khăn, vướng mắc 

II. Phương hướng, kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề 

án giai đoạn 2019-2020 

1. Phương hướng triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án giai đoạn 

2019-2020. 

2. Tổng hợp đề xuất nội dung, kinh phí triển khai thực hiện các nhiệm vụ 

của Đề án năm 2019, năm 2020 (kèm theo thuyết minh theo mẫu gửi kèm). 

III. Đề xuất, kiến nghị./.  

 

 

 

 



Mẫu đề xuất nhiệm vụ 

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 

……………………………. 

 

 

ĐỀ XUẤT DỰ ÁN, NHIỆM VỤ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1169/QĐ-TTg 

(Kèm theo Công văn số         ngày     tháng      năm 2019) 
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Khái toán kinh phí 

Tổng Năm (kế 

hoạch) 

1            

2            

 

(*): Nguồn kinh phí: căn cứ Khoản 2, Khoản 3, Mục IV, Điều 1, Quyết định số 1169//QĐ-TTg ngày 10/8/2017 của Thủ tướng 

Chính phủ 
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