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         Kính gửi: UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

 

Thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội số 86/2019/QH14 thông qua ngày 

12 tháng 11 năm 2019 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, số 

87/2019/QH14 thông qua ngày 14 tháng 11 năm 2019 về phân bổ ngân sách 

trung ương năm 2020 và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ số 16/CT-TTg ngày 

25 tháng 6 năm 2019 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự 

toán ngân sách nhà nước năm 2020; tiếp theo Công văn số 2926/BTNMT-

KHTC ngày 20 tháng 6 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc 

hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và kế 

hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2020 - 2022 từ nguồn kinh phí sự 

nghiệp bảo vệ môi trường của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ 

Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương khẩn trương tổ chức triển khai, thực hiện. Đối với các địa phương còn 

nhận trợ cấp cân đối từ ngân sách trung ương, nếu có nhu cầu nhận hỗ trợ có 

mục tiêu bằng nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường trung ương để thực 

hiện các dự án có tính chất đầu tư, đề nghị Quý Ủy ban khẩn trương xây dựng, 

phê duyệt dự án, nhiệm vụ sử dụng kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường giai 

đoạn 2020-2022 theo quy định hiện hành, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường để 

tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định với một số nội dung 

định hướng như sau: 

 1. Tập trung rà soát, xử lý dứt điểm các cơ sở công ích gây ô nhiễm môi 

trường nghiêm trọng, các điểm tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật còn tồn đọng 

thuộc danh mục các Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2003 

của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt "Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở 

gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng", Quyết định số 1788/QĐ-TTg ngày 01 

tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Kế hoạch xử lý 

triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến năm 2020”, Quyết 

định số 1946/QĐ-TTg ngày 21 tháng 10 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc phê duyệt “Kế hoạch xử lý, phòng ngừa ô nhiễm môi trường do hóa chất 

bảo vệ thực vật tồn lưu trên phạm vi cả nước”, Quyết định số 807/QĐ-TTg ngày 

3 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình 
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mục tiêu xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối 

tượng công ích giai đoạn 2016-2020. Thực hiện các nhiệm vụ thuộc “Kế hoạch 

hành động quốc gia về quản lý chất lượng không khí đến năm 2020, tầm nhìn 

đến năm 2025” tại Quyết định số 985
a
/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2016 của 

Thủ tướng Chính phủ; tổ chức thu thập, tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện các 

chỉ số xếp hạng kết quả bảo vệ môi trường tại địa phương; quản lý, xử lý chất 

thải tập trung của làng nghề; xây dựng các mô hình thu gom, phân loại, tái chế, 

xử lý rác thải.  

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ có mục tiêu bằng nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ 

môi trường trung ương, gồm: 

 - Văn bản của UBND tỉnh gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị hỗ 

trợ 50% kinh phí thực hiện dự án từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi 

trường trung ương, cam kết bố trí vốn đối ứng 50% để thực hiện dự án;  

- Quyết định là cơ sở ô nhiễm môi trường nghiêm trọng của cấp có thẩm 

quyền;  

- Quyết định phê duyệt dự án của địa phương theo thẩm quyền; báo cáo 

thuyết minh kinh tế - kỹ thuật hoặc báo cáo đầu tư dự án; các tài liệu liên quan. 

2. Nâng cấp hệ thống quan trắc môi trường của địa phương nhằm đảm bảo 

hoạt động ổn định, hiệu quả đáp ứng nhu cầu thực tế về quan trắc và phân tích 

môi trường hiện nay.  

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ có mục tiêu bằng nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ 

môi trường trung ương, gồm: 

- Văn bản của UBND tỉnh gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất nhu 

cầu cấp thiết về nâng cấp, bổ sung các trang thiết bị quan trắc môi trường của 

địa phương, đề nghị hỗ trợ 50% kinh phí thực hiện dự án từ nguồn kinh phí sự 

nghiệp bảo vệ môi trường trung ương, cam kết bố trí 50% vốn đối ứng để thực 

hiện dự án 

- Quyết định phê duyệt dự án của địa phương theo thẩm quyền; báo cáo 

thuyết minh kinh tế - kỹ thuật hoặc báo cáo đầu tư dự án; các tài liệu liên quan. 

3. Xây dựng cơ sở hỏa táng cho đồng bào Khmer. 

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ có mục tiêu bằng nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ 

môi trường trung ương, gồm: 

- Văn bản của UBND tỉnh gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị hỗ 

trợ kinh phí và mức hỗ trợ từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương 

xây dựng cơ sở hỏa táng của đồng bào Khmer, cam kết bố trí kinh phí giải phóng 

mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng và kinh phí đối ứng. 
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- Quyết định phê duyệt dự án của địa phương theo thẩm quyền; báo cáo 

thuyết minh kinh tế - kỹ thuật hoặc báo cáo đầu tư dự án; các tài liệu liên quan. 

Hồ sơ đề xuất của Quý Ủy ban đề nghị gửi về Bộ Tài nguyên và Môi 

trường, đồng thời gửi vào địa chỉ email: vukhtc@monre.gov.vn trước ngày 31 

tháng 12 năm 2019 để tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết 

định./. 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 
- TT Võ Tuấn Nhân; 

- TT Trần Quý Kiên; 

- Ủy ban KHCN&MT của Quốc hội; 

- Ủy ban TC-NS của Quốc hội; 
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;  

- TCMT; 

- Lưu: VT, KHTC (PH). 

BỘ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Trần Hồng Hà 

mailto:vukhtc@monre.gov.vn
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