
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

Số:             /BTNMT-KHTC 

 

V/v nội dung đề xuất chi sự nghiệp bảo vệ 

môi trường trung ương đợt 2 năm 2021  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

 

Hà Nội, ngày      tháng 7  năm 2021 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

 Phúc đáp Công văn số 377/UBND-KT ngày 31 tháng 3 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc đề nghị hỗ trợ từ nguồn kinh phí sự nghiệp 

bảo vệ môi trường trung ương đợt 2 năm 2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường có 

ý kiến như sau: 

 Đối với nội dung đề xuất hỗ trợ “Dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải 

bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh Lạng Sơn”. Hiện nay việc triển khai thực hiện  

Quyết định số 1788/QĐ-TTg ngày 01 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính 

phủ Phê duyệt Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm 

trọng đến năm 2020 đã kết thúc, do vậy Bộ Tài nguyên và Môi trường chưa có cơ 

sở để tổng hợp, báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, hỗ trợ các dự án nêu 

trên.  

 Trên đây là ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Kính gửi quý Ủy ban 

để biết./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo); 

- Thứ trưởng Trần Quý Kiên; 

- Tổng cục Môi trường; 

- Lưu VT, KHTC. 

 

KT. BỘ TRƯỞNG  

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Võ Tuấn Nhân 
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