
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /VP-KT 
V/v chưa xem xét việc triển khai 

thực hiện dự án Điều tra, lập danh 

mục loài ngoại lai xâm hại và đề 

xuất các giải pháp ngăn ngừa, kiểm 

soát các loài ngoại lai xâm hại trên 

địa bàn tỉnh  

 Lạng Sơn, ngày      tháng 8 năm 2020 

                                                      
                             Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường. 

 

Xem xét Tờ trình số 278/TTr-STNMT ngày 06/8/2020 của Sở Tài nguyên 

và Môi trường về việc xin chủ trương thực hiện dự án Điều tra, lập danh mục 

loài ngoại lai xâm hại và đề xuất các giải pháp ngăn ngừa, kiểm soát các loài 

ngoại lai xâm hại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch 

UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

Việc điều tra, lập danh mục loài ngoại lai xâm hại để đề xuất các giải 

pháp ngăn ngừa, kiểm soát, quản lý hiệu quả việc nhập khẩu, nuôi, trồng và phát 

triển các loài ngoại lai, ngăn chặn tác động tiêu cực đến môi trường và bảo tồn 

đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh là cần thiết, phù hợp với 

quy định hiện hành. Tuy nhiên căn cứ tình hình thực tế, tại thời điểm hiện nay 

UBND tỉnh chưa xem xét việc triển khai thực hiện dự án trên.  

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý 

Nhà nước, theo dõi các vấn đề liên quan đến loài ngoại lai xâm hại trên địa bàn 

tỉnh, kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh những vấn đề vượt thẩm quyền.  

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Tài nguyên và Môi trường biết, 

thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Sở Tài chính; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

Phòng THNC, Trung tâm THCB; 

- Lưu: VT, KT(NNT). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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