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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

              Hà Nội, ngày      tháng        năm 2019  

 

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

Thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao tại Chỉ thị số 25/CT-TTg 

ngày 31 tháng 8 năm 2016 về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi 

trường, ngày 31 tháng 10 năm 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” (sau đây gọi tắt là Bộ 

chỉ số). Theo đó, Bộ chỉ số gồm có 27 chỉ số thành phần, được cấu trúc thành hai 

nhóm: (i) Đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ về bảo vệ môi trường 

(với 26 chỉ số thành phần, được tính toán thông qua việc tự đánh giá của địa 

phương); (ii) Đánh giá mức độ hài lòng của người dân về chất lượng môi trường 

sống (với 01 chỉ số thành phần, được tính toán thông qua điều tra xã hội học). 

Để kịp thời triển khai áp dụng chính thức Bộ chỉ số từ năm 2020 theo đúng 

lộ trình đã được phê duyệt tại Quyết định số 2782/QĐ-BTNMT nêu trên, Bộ Tài 

nguyên và Môi trường tổ chức tính toán thí điểm Bộ chỉ số nhằm hoàn thiện nội 

dung, tài liệu hướng dẫn thực hiện và trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân các 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện một số nội dung sau:  

1. Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, phân công Sở, ngành chịu trách 

nhiệm thu thập, tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện năm 2019 của địa phương 

đối với các chỉ số thành phần nhóm I theo tài liệu hướng dẫn gửi kèm Công văn.  

2. Đề xuất các kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả triển khai thực 

hiện Bộ chỉ số trong thời gian tới. 

Báo cáo của Quý Ủy ban về các nội dung nêu trên đề nghị gửi về Bộ Tài 

nguyên và Môi trường trước ngày 15 tháng 01 năm 2020 theo địa chỉ: Tổng cục 

Môi trường, số 10 Tôn Thất Thuyết, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, điện 

thoại: 024.38229728, thư điện tử: phongtonghop@vea.gov.vn để tổng hợp. 

Trân trọng./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

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

- Sở TN&MT các tỉnh, thành phố; 
- Lưu: VT, TCMT.VP (80). 
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Võ Tuấn Nhân 

 

mailto:phongtonghop@vea.gov.vn

		Bộ TNMT (0243) 8343 911;  Fax: (024) 37736892
	2019-11-26T17:04:33+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Hưng Thịnh<nhthinh@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Bộ TNMT (0243) 8343 911;  Fax: (024) 37736892
	2019-11-27T15:02:44+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Văn Triều<nvtrieu@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Bộ TNMT (0243) 8343 911;  Fax: (024) 37736892
	2019-11-27T18:12:53+0700
	Việt Nam
	Võ Tuấn Nhân<nhanvt@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Bộ TNMT (0243) 8343 911;  Fax: (024) 37736892
	2019-11-28T09:18:28+0700
	Việt Nam
	Bộ Tài nguyên và Môi trường<btnmt@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Bộ TNMT (0243) 8343 911;  Fax: (024) 37736892
	2019-11-28T09:18:35+0700
	Việt Nam
	Bộ Tài nguyên và Môi trường<btnmt@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Bộ TNMT (0243) 8343 911;  Fax: (024) 37736892
	2019-11-28T09:18:40+0700
	Việt Nam
	Bộ Tài nguyên và Môi trường<btnmt@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Bộ TNMT (0243) 8343 911;  Fax: (024) 37736892
	2019-11-28T09:18:47+0700
	Việt Nam
	Bộ Tài nguyên và Môi trường<btnmt@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




