
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Số:            /BTNMT-MT 

V/v hướng dẫn thực hiện Bộ chỉ số đánh giá 

kết quả bảo vệ môi trường năm 2022 của 

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày        tháng 01 năm 2023 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

Trong thời gian qua, với sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của Ủy ban nhân 

dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là địa phương), Ủy 

ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã 

triển khai áp dụng, hoàn thành việc đánh giá, xác định kết quả thực hiện Bộ chỉ 

số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường (Bộ chỉ số) năm 2020, 2021 của các địa 

phương. Kết quả thực hiện Bộ chỉ số trong các năm 2020, 2021 đã phản ánh 

toàn diện, khách quan kết quả bảo vệ môi trường của các địa phương, góp phần 

nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, khuyến khích nỗ lực của các cơ quan 

quản lý nhà nước và người dân trong công tác bảo vệ môi trường. 

Để tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Bộ chỉ số năm 2022 bảo đảm hiệu 

quả, Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng đề nghị quý Ủy ban thực hiện các 

nội dung sau: 

1. Chỉ đạo, đôn đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị liên quan căn 

cứ nội dung tài liệu hướng dẫn gửi kèm theo tổ chức thu thập, tổng hợp, tự đánh 

giá kết quả thực hiện các chỉ số nhóm I Bộ chỉ số năm 2022 của địa phương.  

2. Gửi hồ sơ kết quả tự đánh giá các chỉ số nhóm I Bộ chỉ số năm 2022 của 

địa phương theo mẫu, biểu quy định tại mục III của Tài liệu hướng dẫn về Bộ Tài 

nguyên và Môi trường (thông qua Vụ Môi trường) chậm nhất là ngày 15/3/2023 

theo địa chỉ: số 10 Tôn Thất Thuyết, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, điện 

thoại: 024.38229728 để tổ chức tổng hợp, xác minh, thẩm định, công bố.  

Trân trọng./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

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

- Văn phòng Chính phủ; 

- Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Lưu: VT, Vụ MT. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Võ Tuấn Nhân 
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