
 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

Số:        /BTNMT-TCMT 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

V/v báo cáo tình hình thực hiện dự án  

“Điều tra, đánh giá, phân loại và xây dựng 

cơ sở dữ liệu về nguồn thải” theo Quyết định 

số 140/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ  

Hà Nội, ngày        tháng  11  năm 2021 

 

Kính gửi:  

 - Bộ Quốc phòng; 

 - Bộ Công an; 

 - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

 

Thực hiện Quyết định số 140/QĐ-TTg ngày 26 tháng 01 năm 2018 của Thủ 

tướng Chính phủ về phê duyệt Dự án “Điều tra, đánh giá, phân loại và xây dựng cơ 

sở dữ liệu về nguồn thải” (Quyết định số 140/QĐ-TTg) và chỉ đạo của Thủ tướng 

Chính phủ tại Công văn số 10432/VPCP-KGVX ngày 14 tháng 11 năm 2019 của 

Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện Quyết 

định số 140/QĐ-TTg, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có các văn bản: số 

4444/BTNMT-TCMT ngày 18 tháng 8 năm 2018, số 4445/BTNMT-TCMT 

ngày 17 tháng 8 năm 2018, số 642/BTNMT-TCMT ngày 05 tháng 02 năm 2021 

gửi quý Bộ, quý Ủy ban về việc triển khai thực hiện Dự án điều tra, đánh giá, phân 

loại và xây dựng cơ sở dữ liệu về nguồn thải (sau đây gọi tắt là Dự án). 

Để có cơ sở tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện Dự 

án đến nay; đồng thời bảo đảm việc tổ chức thực hiện Dự án phù hợp, đáp ứng 

các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các quy định liên quan 

của pháp luật về bảo vệ môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Bộ 

Quốc phòng, Bộ Công an và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương thực hiện một số nội dung như sau: 

1. Đối với Bộ Quốc phòng và Bộ Công an   

- Tổng hợp, đánh giá tình hình triển khai, kết quả thực hiện đến thời điểm 

hiện nay đối với các hoạt động của Dự án và việc xây dựng cơ sở dữ liệu nguồn 

thải thuộc phạm vi quản lý theo nhiệm vụ được giao tại khoản 5 Điều 2 Quyết 

định số 140/QĐ-TTg. Trong đó, đề nghị nêu rõ tên, nội dung, sản phẩm, kinh phí 

đã bố trí, kết quả thực hiện đối với từng hoạt động của Dự án. 

- Nêu các khó khăn, vướng mắc (nếu có) và đề xuất, kiến nghị liên quan đến 

việc thực hiện Dự án. 
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2. Đối với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

- Tổng hợp, đánh giá tình hình triển khai, kết quả thực hiện đến thời điểm 

hiện nay đối với việc rà soát, thống kê, đánh giá, phân loại các nguồn thải trên 

địa bàn và các hoạt động khác của Dự án theo nhiệm vụ được giao tại khoản 6 

Điều 2 Quyết định số 140/QĐ-TTg. Trong đó, đề nghị nêu rõ tên, nội dung, sản 

phẩm, kinh phí đã bố trí, kết quả thực hiện đối với từng hoạt động của Dự án.  

 - Nêu các khó khăn, vướng mắc (nếu có) và đề xuất, kiến nghị liên quan đến 

việc thực hiện Dự án. 

Báo cáo của quý Bộ, quý Ủy ban đề nghị gửi về Bộ Tài nguyên và Môi 

trường (thông qua Tổng cục Môi trường) trước ngày 03 tháng 12 năm 2021 để 

tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 

Trân trọng cảm ơn./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

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

- Vụ KHTC - Bộ TN&MT; 

- Lưu: VT, TCMT. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Võ Tuấn Nhân 
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