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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Lạng Sơn, ngày  08 tháng 4 năm 2019 

 V/v xây dựng báo cáo công tác 
bảo vệ môi trường ngành Xây dựng 

 

 
Kính gửi  

- Sở Xây dựng; 
- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

 

Thực hiện Công văn số 660/BXD-KHCN ngày 03/4/2019 của Bộ Xây 
dựng về việc báo cáo Đoàn giám sát của Quốc hội Khóa XIV theo Nghị quyết số 
1235/NQ-UBKHCNMT14 và tình hình triển khai báo cáo công tác bảo vệ môi 
trường ngành Xây dựng theo Thông tư số 02/2018/TT-BXD, đồng chí Hồ Tiến 
Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến giao Sở Xây dựng: 

1. Chủ trì, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan có liên 
quan xây dựng báo cáo công tác chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác giám 
sát môi trường trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng theo mẫu tại Phụ lục 1 
Công văn trên, theo yêu cầu của Bộ Xây dựng. 

2. Chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan rà soát các cơ sở sản xuất vật 
liệu xây dựng báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành xây dựng và cập nhật 
đầy đủ cơ sở dữ liệu công tác bảo vệ môi trường năm 2018 vào Hệ thống quản 
lý môi trường ngành Xây dựng theo quy định tại Thông tư số 02/2018/TT-BXD 
ngày 06/02/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. 

3. Các nội dung trên hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 
12/4/2019. 

 (Gửi kèm theo Công văn số 660/BXD-KHCN trên eOffice). 
 Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Xây dựng và cơ quan liên quan 
thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận:  
- Như trên;  
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  
- Các Sở: GTVT, CT, NN&PTNT, TC; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
 các phòng CM, TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN (HVTr).  

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 
 
 
 

Phùng Quang Hội 
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