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Kính gửi:  

 

Thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội số 86/2019/QH14 thông qua ngày 

12 tháng 11 năm 2019 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, số 

87/2019/QH14 thông qua ngày 14 tháng 11 năm 2019 về phân bổ ngân sách 

trung ương năm 2020 và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 25 tháng 6 năm 2019 của 

Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự 

toán ngân sách nhà nước năm 2020; tiếp theo Công văn số 2925/BTNMT-KHTC 

ngày 20 tháng 6 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn 

xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và kế hoạch tài 

chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2020 - 2022 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo 

vệ môi trường của các Bộ, ngành, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các Bộ, 

ngành căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ, Quy chế phối hợp, Chương trình phối 

hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát, xây dựng, các dự án, nhiệm vụ sử 

dụng kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường trung ương giai đoạn 2020 - 2022, đề 

xuất hỗ trợ công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường với một số nội dung 

định hướng như sau: 

1. Rà soát, hoàn thiện hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật môi trường 

tương đương các nước tiên tiến trong khu vực, tổ chức thực hiện nhằm thiết lập 

các hàng rào kỹ thuật duy trì và bảo vệ chất lượng môi trường. 

2. Tăng cường hoạt động bảo vệ môi trường đối với các dự án, cơ sở sản 

xuất có nguy cơ gây sự cố, ô nhiễm môi trường cao, bảo đảm không để xảy ra sự 

cố môi trường nghiêm trọng. Quản lý chất thải rắn, trọng tâm là việc phân loại 

rác thải sinh hoạt tại nguồn, nâng cao năng lực thu gom, phát triển công nghệ xử 

lý chất thải rắn phù hợp, chú trọng xây biện pháp giảm thiểu, quản lý chặt chẽ 

rác thải nhựa từ đất liền ra đến đại dương.  

3. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi 

trường, tăng trưởng xanh, phát triển kinh tế ít chất thải, các bon thấp; cung cấp 

thông tin kịp thời về bảo vệ môi trường trên các phương tiện thông tin truyền 

thông đại chúng. Truyền thông mạnh mẽ việc phân loại rác thải tại nguồn, hạn 

chế sử dụng nhựa, túi nilon khó phân hủy, sử dụng một lần. Phát hiện, nêu 

gương, nhân rộng các điển hình, khu vực, mô hình, cách làm hay, tốt về bảo vệ 

môi trường.  

4. Ngoài các nội dung nêu trên, đề nghị Bộ Công Thương thúc đẩy phát 

triển các ngành công nghiệp môi trường, xử lý ô nhiễm, xử lý chất thải, dịch vụ 
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bảo vệ môi trường; Bộ Giao thông vận tải tập trung kiểm soát khí thải đối với 

các phương tiện giao thông đường bộ, thủy, hàng hải; Bộ Khoa học và Công 

nghệ thực hiện quan trắc phóng xạ ra môi trường, nhằm kiểm soát, phát hiện và 

cảnh báo kịp thời các biến động; Bộ Y tế đẩy mạnh công tác quản lý rác thải y tế, 

xây dựng mô hình xử lý rác thải ý tế thân thiện với môi trường; Bộ Giáo dục và 

Đào tạo khẩn trương triển khai, thực hiện nội dung đưa giáo dục bảo vệ môi 

trường vào trong các cấp học, bậc học theo chương trình phổ thông mới; Bộ 

Quốc phòng đánh giá hiệu quả việc xử lý dioxin tại các sân bay, tổ chức điều tra, 

xác định và xử lý các điểm tồn lưu dioxin và hóa chất sử dụng trong chiến tranh. 

5. Các dự án, nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm phục vụ công tác quản lý 

môi trường của ngành, lĩnh vực. 

(Biểu mẫu đề xuất tại Phụ lục kèm theo). 

Văn bản đề xuất của Quý Cơ quan đề nghị gửi về Bộ Tài nguyên và Môi 

trường, đồng thời gửi file văn bản và các phụ lục kèm theo vào địa chỉ email: 

vukhtc@monre.gov.vn trước ngày 31 tháng 12 năm 2019 để tổng hợp, trình Thủ 

tướng Chính phủ xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Võ Tuấn Nhân; 
- TT Trần Quý Kiên; 

- Ủy ban KHCN&MT của Quốc hội; 

- Ủy ban TC-NS của Quốc hội; 

- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;  
- TCMT; 

- Lưu: VT, KHTC (PH). 

BỘ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Trần Hồng Hà 
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BỘ, NGÀNH: 

 

 

DANH MỤC NHIỆM VỤ, DỰ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỀ XUẤT GIAI ĐOẠN 2020 - 2022 

Nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường 

 
Đơn vị: Triệu đồng 

ST

T 

Tên dự án, 
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Cơ sở pháp lý Sự cần thiết Mục tiêu 

Nhiệm vụ chủ 

yếu 
Sản phẩm chính 

Đơn vị chủ 

trì, phối 

hợp thực 

hiện 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Tổng  

kinh phí 

dự kiến 

Kinh phí 

dự kiến 

năm 

2020 

1 Nhiệm vụ 1        

  

2 Nhiệm vụ 2        

  

3 ...        
  



DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ GỬI VĂN BẢN 

 

1. Bộ Công an  

2. Bộ Quốc phòng  

3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

4. Bộ Công Thương 

5. Bộ Xây dựng 

6. Bộ Y tế 

7. Bộ Giao thông vận tải 

8. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

9. Bộ Giáo dục và Đào tạo  

10. Bộ Khoa học và Công nghệ 

11. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội  

12. Bộ Tư pháp 

13. Bộ Kế hoạch và Đầu tư  

14. Bộ Tài chính  

15. Uỷ ban Dân tộc 

16. Bộ Nội Vụ 

17. Bộ Thông tin và Truyền thông. 

18. Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 

19. Viện Hàn lâm Khoa học và Xã hội Việt Nam 
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