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V/v xây dựng kế hoạch bảo vệ
môi trường năm 2019

Kính gửi:
- Các Tổng cục; Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ;
- Các Cơ quan truyền thông thuộc Bộ;
- Các Hiệp hội trong ngành Công Thương.
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường
ngành Công Thương, Bộ Công Thương đề nghị các đơn vị xây dựng kế hoạch
bảo vệ môi trường năm 2019 sử dụng ngân sách nhà nước theo các nội dung:
1. Các nhiệm vụ môi trường trọng điểm
Đề xuất các nhiệm vụ trọng điểm nhằm thực hiện các yêu cầu do Chính
phủ, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương và đề xuất giải pháp, lộ
trình triển khai trong thời gian tới, tập trung vào các nội dung sau:
- Xây dựng và đề xuất các chính sách của ngành Công Thương nhằm
triển khai thực hiện Quyết định số 452/QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2017
của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ,
thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất, phân bón làm
nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong các công trình xây dựng;
Quyết định số 1598/QĐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2017 về việc ban hành kế
hoạch quốc gia thực hiện công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ
khó phân hủy đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định số 140/QĐTTg ngày 26 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án
“Điều tra, đánh giá, phân loại và xây dựng cơ sở dữ liệu về nguồn thải”; Chỉ
thị số 25/CT-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về
một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường; Quyết định
192/QĐ-TTg ngày 13 tháng 02 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ Phê
duyệt "Đề án phát triển ngành công nghiệp môi trường Việt Nam đến năm
2025".
- Tuyên truyền, tập huấn nâng cao năng lực thực hiện quy định của
pháp luật về bảo vệ môi trường; quảng bá thông tin về thị trường sản phẩm
xanh, các công nghệ thân thiện môi trường, các quy định, điều ước trong nước
và quốc tế về môi trường;

