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Để đánh giá kết quả bảo vệ môi trường của các địa phương theo chỉ đạo 

của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 về một số 

nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường, căn cứ các quy định của 

Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) 2014 và các văn bản quy định chi tiết thi hành, 

ngày 31/10/2019, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký Quyết định số 

2782/QĐ-BTNMT ban hành Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường của 

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (viết tắt là Bộ chỉ số). Sau 03 năm 

triển khai thực hiện, việc đánh giá kết quả BVMT của các địa phương theo Bộ 

chỉ số đã đạt được nhiều kết quả tích cực, giúp nâng cao nhận thức, ý thức trách 

nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước và người dân trong công tác BVMT, 

góp phần cải thiện chất lượng môi trường tại các địa phương. 

Hiện nay, Luật BVMT 2020 đã có hiệu lực thi hành với nhiều quy định, 

chính sách mới mang tính đột phá. Đặc biệt, Luật đã quy định rõ thẩm quyền, 

trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc chỉ đạo, triển khai các hoạt 

động BVMT trên địa bàn. Do đó, nội dung Bộ chỉ số đánh giá kết quả BVMT 

của các địa phương cũng cần được rà soát, sửa đổi để đáp ứng các quy định, yêu 

cầu mới của Luật BVMT 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; đồng 

thời tạo sự đồng bộ, thống nhất với các chỉ tiêu thống kê quốc gia được ban hành 

tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê 

quốc gia của Luật Thống kê (Luật số 01/2021/QH15). 

Căn cứ quy định tại điểm a khoản 2 Điều 64 Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật BVMT, Bộ Tài nguyên và Môi 

trường đã rà soát, xây dựng Dự thảo Quyết định của Bộ trưởng ban hành Bộ chỉ 

số và hướng dẫn thực hiện đánh giá kết quả bảo vệ môi trường của các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Dự thảo Quyết định) để thay 

thế Quyết định số 2782/QĐ-BTNMT nêu trên (Dự thảo Quyết định; Thuyết 

minh nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung xin gửi kèm theo).  

      Kính gửi:  

 - Các Bộ: Y tế; Công Thương; Xây dựng; Giao thông vận tải; 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch. 

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 
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Để việc triển khai thực hiện Bộ chỉ số mới phù hợp với yêu cầu BVMT và 

có tính khả thi, Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng đề nghị quý Cơ quan 

nghiên cứu, có ý kiến góp ý cụ thể về chỉ số thành phần của Bộ chỉ số theo Phụ 

lục I Dự thảo Quyết định, đồng thời có ý kiến thêm về cách thức triển khai thực 

hiện đánh giá kết quả BVMT của các địa phương theo Phụ lục II Dự thảo Quyết 

định (nội dung đề nghị góp ý đối với từng Cơ quan tại Phụ lục kèm theo Công 

văn này). 

Ý kiến góp ý bằng văn bản của quý Cơ quan đề nghị gửi về Bộ Tài 

nguyên và Môi trường (thông qua Tổng cục Môi trường1) trước ngày 

05/12/2022, đồng thời gửi qua địa chỉ thư điện tử: phongtonghop@vea.gov.vn 

để tổng hợp, hoàn thiện và ban hành. 

Bộ Tài nguyên và Môi trường rất mong nhận được sự phối hợp chặt chẽ 

của quý Cơ quan./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

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

- Lưu: VT, TCMT. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Võ Tuấn Nhân 

  

 
1 Chi tiết liên hệ: Ông Đặng Quốc Thắng, Phó Chánh Văn phòng, Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên 

và Môi trường; SĐT: 0987.882.111. 

mailto:phongtonghop@vea.gov.vn
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Phụ lục: Nội dung đề nghị góp ý, cho ý kiến 

(kèm theo Công văn số          /BTNMT-TCMT ngày        tháng         năm 2022 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

 

 

STT Cơ quan  Nội dung 

1 Bộ Công 

Thương 

- Chỉ số 03: Tỷ lệ cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống 

xử lý nước thải tập trung vận hành đạt quy chuẩn kỹ thuật môi 

trường; 

- Chỉ số 09: Tỷ lệ trung tâm thương mại, siêu thị, khách sạn 

không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó 

phân hủy sinh học (%); 

- Chỉ số 19: Sản lượng điện sản xuất từ năng lượng tái tạo; 

- Có ý kiến thêm về các nội dung khác của Dự thảo Quyết định. 

2 Bộ Giao 

thông vận tải 

- Chỉ số 05: Số lượng phương tiện giao thông công cộng (xe bus, 

tàu điện) trên 10.000 dân đô thị; 

- Có ý kiến thêm về các nội dung khác của Dự thảo Quyết định. 

3 Bộ Xây dựng - Chỉ số 01: Tỷ lệ nước thải đô thị được thu gom, xử lý đạt tiêu 

chuẩn, quy chuẩn theo quy định; 

- Có ý kiến thêm về các nội dung khác của Dự thảo Quyết định. 

4 Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

- Chỉ số 06: Kết quả thực hiện kế hoạch chuyển đổi ngành, nghề 

không khuyến khích phát triển tại làng nghề, di dời cơ sở, hộ gia 

đình sản xuất ra khỏi làng nghề; 

- Chỉ số 15: Tỷ lệ xã đạt tiêu chí về môi trường; 

- Chỉ số 17: Tỷ lệ che phủ rừng; 

- Chỉ số 18: Diện tích rừng tự nhiên bị cháy, chặt phá (ha); 

- Có ý kiến thêm về các nội dung khác của Dự thảo Quyết định. 

5 Bộ Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch 

- Chỉ số 9: Tỷ lệ trung tâm thương mại, siêu thị, khách sạn không 

sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy 

sinh học (%); 

- Có ý kiến thêm về các nội dung khác của Dự thảo Quyết định. 

6 Bộ Y tế - Chỉ số 04: Tỷ lệ bệnh viện, trung tâm y tế có hệ thống xử lý 

nước thải vận hành đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; 

- Có ý kiến thêm về các nội dung khác của Dự thảo Quyết định. 

7 Ủy ban nhân 

dân các tỉnh, 

thành phố 

trực thuộc 

Trung ương 

Toàn bộ nội dung của Dự thảo Quyết định. 
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