
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

 

Số:          /BTNMT-TCMT 
V/v báo cáo kết quả 05 năm (2016-2020) thực 

hiện Quyết định số 985
a
/QĐ-TTg ngày 01 

tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày       tháng  6  năm 2020 

 

 

Kính gửi: …………………………………….. 

 

 

Ngày 01 tháng 6 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 

985
a
/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý chất 

lượng không khí đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 (sau đây gọi tắt là 

Quyết định số 985
a
/QĐ-TTg), trong đó có phân công trách nhiệm các Bộ trưởng, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, 

kiểm tra đôn đốc việc triển khai Quyết định số 985
a
/QĐ-TTg; định kỳ hàng năm 

báo cáo kết quả kết quả thực hiện nhiệm vụ, đề án được giao chủ trì, gửi Bộ Tài 

nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 

Để có thông tin tổng kết, đánh giá, xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính 

phủ về việc thực hiện Quyết định số 985
a
/QĐ-TTg từ ngày 01 tháng 6 năm 2016 

đến nay và kiến nghị sửa đổi, bổ sung Quyết định số 985
a
/QĐ-TTg cho giai 

đoạn tiếp theo, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị quý Cơ quan tổng hợp 

thông tin, gửi báo cáo bằng văn bản kết quả 05 năm thực hiện các nhiệm vụ 

được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 985
a
/QĐ-TTg về Bộ Tài 

nguyên và Môi trường. Nội dung báo cáo đề nghị cung cấp các thông tin chi tiết 

về quá trình triển khai, kết quả của từng chương trình, nhiệm vụ và giải pháp 

được giao theo Quyết định số 985
a
/QĐ-TTg, những thuận lợi, khó khăn và các 

vấn đề tồn tại cũng như đề xuất, kiến nghị có liên quan.  

Văn bản báo cáo của quý Cơ quan đề nghị gửi về Bộ Tài nguyên và Môi 

trường (Thông qua Tổng cục Môi trường) trước ngày 26 tháng 6 năm 2020 theo 

địa chỉ: Số 10 Tôn Thất Thuyết, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội; điện thoại: 

0243.795.6868 (máy lẻ: 3220). 

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Cơ quan./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

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

- Văn phòng Chính phủ; 

- Lưu: VT, TCMT, QLCL80. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

  Võ Tuấn Nhân 
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Phụ lục 

Danh sách các Bộ, địa phương và đơn vị gửi công văn 

(Kèm theo Công văn số            /BTNMT-TCMT ngày      tháng 6  năm 2020          

của Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

I. Các Bộ: 

1. Bộ Giao thông vận tải 

2. Bộ Xây dựng 

3. Bộ Công Thương 

4. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

5. Bộ Y tế 

6. Bộ Tài chính 

7. Bộ Thông tin và Truyền thông 

8. Bộ Công an 

9. Bộ Nội vụ 

10. Bộ Khoa học và Công nghệ 

11. Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

12. Bộ Giáo dục và Đào tạo 

II. Ủy ban nhân dân 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

III. Các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường: 

1. Văn phòng Bộ 

2. Vụ Pháp chế 

3. Vụ Khoa học và Công nghệ 

4. Vụ Kế hoạch – Tài chính 

5. Thanh tra Bộ 

6. Tổng cục Khí tượng thủy văn 

IV. Các đơn vị trực thuộc Tổng cục Môi trường: 

1. Vụ Tổ chức cán bộ 

2. Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế 

3. Vụ Kế hoạch – Tài chính 

4. Vụ Quản lý chất thải 

5. Vụ Quản lý chất lượng môi trường 

6. Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc./. 
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