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Số:              /BTNMT-TCKTTV 

V/v xin ý kiến Dự thảo Đề án “Cảnh báo sớm 
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Kính gửi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

 

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 178/NQ-CP ngày 12 

tháng 12 năm 2020 của phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2020 về việc 

sớm triển khai rà soát, đánh giá, lập bản đồ phân vùng, cảnh báo nguy cơ sạt lở 

đất đá, lũ quét theo tỉ lệ phù hợp, đáp ứng yêu cầu ứng dụng hiệu quả vào thực 

tiễn, góp phần giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, Bộ Tài nguyên và Môi 

trường đã dự thảo thuyết minh Đề án và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Đề án “Cảnh báo sớm trượt lở đất đá, lũ quét khu vực miền núi, trung 

du Việt Nam”. Để có cơ sở trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ Tài 

nguyên và Môi trường trân trọng đề nghị quý Cơ quan nghiên cứu, góp ý kiến 

cho các dự thảo nêu trên (Hồ sơ bao gồm dự thảo thuyết minh Đề án và dự thảo 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Cảnh báo sớm trượt lở 

đất đá, lũ quét khu vực miền núi, trung du Việt Nam”). 

Văn bản góp ý của quý Cơ quan đề nghị gửi về Bộ Tài nguyên và Môi 

trường (qua Tổng cục Khí tượng Thủy văn, số 8 phố Pháo Đài Láng, Đống Đa, Hà 

Nội; điện thoại: 024.32673199 - máy lẻ 410) trước ngày 18 tháng 5 năm 2022 để 

tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. 

Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng cảm ơn và mong sớm nhận được 

ý kiến góp ý của quý Cơ quan./. 

   

Nơi nhận: 
- Như trên; 

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

- Vụ KHCN; 

- Vụ KHTC; 

- Lưu: VT, TCKTTV.Tr. 

KT. BỘ TRƯỞNG                                         

THỨ TRƯỞNG                                     

 

 

 

 

 

Lê Công Thành 

 

 

 



DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ XIN Ý KIẾN 

 

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

2. Bộ Giao thông vận tải; 

3.  Bộ Xây dựng; 

4. Bộ Quốc phòng; 

5. Bộ Khoa học và Công nghệ; 

6. Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

7. Bộ Tài chính; 

8. Bộ Công Thương; 

9. Bộ Thông tin và Truyền thông; 

10. Viện Hàn Lâm Khoa học và Công Nghệ Việt Nam; 

11. Đài Tiếng nói Việt Nam; 

12.  Đài Truyền hình Việt Nam; 

13.  Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; 

14.  Uỷ ban nhân dân 37 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Điện Biên, 

Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Lạng Sơn, 

Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Bắc Giang, Thái 

Nguyên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng 

Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng 

Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Kon 

Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đắk Nông, Bình Phước, Đồng 

Nai. 
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