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

Ngày 17 tháng 10 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 

1598/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch quốc gia thực hiện Công ước 

Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy đến năm 2025, tầm nhìn 

đến năm 2030 (sau đây gọi tắt là Kế hoạch). Trong đó, Ủy ban nhân dân các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương có nhiệm vụ xây dựng và tổ chức thực hiện các 

chương trình, dự án của Kế hoạch; bố trí kinh phí để thực hiện công tác quản lý 

và kiểm soát các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (sau đây gọi tắt là các chất 

POP), hỗ trợ nâng cao năng lực đánh giá và xử lý các chất POP trên địa bàn quản 

lý; hàng năm báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường về kết quả triển khai thực 

hiện Kế hoạch nêu trên (tại điểm g khoản 9 Điều 1). 

Hiện nay, danh sách các chất POP cần quản lý theo Công ước Stockholm 

là 30 nhóm chất (gồm 12 nhóm chất POP cũ, 18 nhóm chất POP mới bổ sung) 

được sử dụng trong các lĩnh vực khác nhau như công nghiệp, nông nghiệp, y tế, 

dân sinh... Trong các nhóm chất POP nêu trên, Việt Nam đã có các quy định về 

việc cấm sử dụng nhiều loại hóa chất POP trong nông nghiệp, y tế... Tuy nhiên, 

còn nhiều nhóm chất POP đang được sử dụng trong các lĩnh vực khác nhau cần 

được đánh giá, quản lý và báo cáo theo yêu cầu của Công ước Stockholm.  

Trong thời gian qua, với vai trò là Cơ quan đầu mối quốc gia triển khai 

thực hiện Công ước Stockholm về các chất POP tại Việt Nam, Bộ Tài nguyên và 

Môi trường đã chủ trì và phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương, các đơn vị có 

liên quan triển khai nhiều hoạt động, dự án nhằm quản lý và giảm thiểu ô nhiễm 

các chất POP.   

Để có thông tin tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Ban Thư ký 

Công ước Stockholm theo quy định, Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng đề 

nghị quý Ủy ban rà soát, tổng hợp và báo cáo với nội dung cụ thể như sau: 

1. Tình hình xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án được 

phân công của Kế hoạch, bao gồm: Tên các chương trình, dự án; đơn vị thực 

hiện; thời gian thực hiện; nguồn kinh phí thực hiện (sự nghiệp môi trường, sự 

nghiệp khoa học công nghệ...); các nội dung/hoạt động triển khai và kết quả đạt 

được; hiệu quả của các chương trình, dự án; các khó khăn, vướng mắc; và những 

đề xuất, kiến nghị. 

2. Kết quả, vai trò, trách nhiệm và công tác phối hợp giữa các cơ quan có 

liên quan tại địa phương trong việc triển khai thực hiện các hoạt động quản lý và 
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kiểm soát các chất POP. 

Văn bản cung cấp thông tin của quý Ủy ban xin gửi về Bộ Tài nguyên và 

Môi trường (thông qua Tổng cục Môi trường) trước ngày 30 tháng 9 năm 2019 

theo địa chỉ: Vụ Quản lý chất lượng môi trường; Phòng B308, số 10 Tôn Thất 

Thuyết, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội; Điện thoại: 0243.7956868 (máy 

lẻ 3218), di động: 0904570111; Thư điện tử: linhdt@vea.gov.vn.  

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Ủy ban./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

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

- Lưu VT, TCMT, L (65). 

KT. BỘ TRƯỞNG  

THỨ TRƯỞNG 
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