
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /UBND-KTN 
 

V/v góp ý dự thảo Chỉ thị của Thủ 

tướng Chính phủ về công tác quản 

lý, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại 

Lạng Sơn, ngày      tháng 01 năm 2020 

 

Kính gửi: Bộ Tài  nguyên và Môi trường. 
 

Thực hiện Công văn số 6960/BTNMT-TCMT ngày 27/12/2019 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường về việc góp ý dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính 

phủ về tăng cường công tác quản lý, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại; sau khi 

nghiên cứu, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn có một số ý kiến góp ý như sau: 

1. Về bố cục và nội dung: Cơ bản nhất trí với bố cục, nội dung dự thảo 

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý, kiểm soát loài 

ngoại lai xâm hại do Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì soạn thảo. 

2. Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo xem xét, bổ sung các nội dung sau: 

- Về trách nhiệm của Bộ, ngành trung ương (Bộ Tài nguyên và Môi 

trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công an, Bộ Công 

Thương) dự thảo Chỉ thị đều quy định trách nhiệm thực hiện công tác kiểm tra, 

kiểm soát loài ngoại lai xâm hại, cụ thể: Trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường là kiểm tra công tác quản lý, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại; Bộ Công 

an và Bộ Công Thương cùng có trách nhiệm về kiểm soát hoạt động kinh doanh 

trái phép các loài ngoại lai xâm hại. Do vậy, đề nghị phân rõ trách nhiệm kiểm 

tra, kiểm soát của các bộ, ngành một cách cụ thể, tránh chồng chéo. 

- Đề nghị bổ sung nội dung chỉ đạo Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các 

Bộ, ngành liên quan tham mưu thực hiện thống nhất trong cả nước về công tác 

tổ chức cán bộ làm công tác đa dạng sinh học; phân công chức năng, nhiệm vụ 

quản lý về đa dạng sinh học nói chung và quản lý loài ngoại lai xâm hại nói 

riêng theo hướng cụ thể, rõ ràng giữa các bộ, ngành để thực hiện hiệu quả, thống 

nhất (thời gian vừa qua có một số văn bản chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về công tác quản lý đối với loài 

tôm hùm nước ngọt, tôm càng đỏ gần tương đồng nhau dẫn đến khó khăn trong 

công tác chỉ đạo thực hiện tại địa phương).  

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trân trọng báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi 

trường xem xét, tổng hợp./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Cục Bảo tồn thiên nhiên và ĐDSH; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CM, TH-CB; 

- Lưu: VT,KTN (NNT). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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