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  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /STNMT-BVMT 
V/v công bố kết quả thực hiện Bộ chỉ số 

đánh giá kết quả bảo vệ môi trường năm 

2021 của các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương và tham mưu các giải pháp đẩy 

mạnh, nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ 

môi trường, cải thiện kết quả thực hiện Bộ 

chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường 

cho các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh.  

 

       Thanh Hoá, ngày       tháng    năm 2023 

 

       Kính gửi:   

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Xây dựng; Công 

Thương; Giao thông vận tải; Nông nghiệp & Phát triển 

Nông thôn; Tài chính; Y tế; Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch; Nội vụ và Cục Thống kê; 

- BQL Khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN tỉnh Thanh Hóa; 

- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố.   

 
 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 

389/UBND-NN ngày 09/01/2023 về việc giao công bố kết quả thực hiện Bộ chỉ 

số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường năm 2021 của các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương; trong đó, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp 

với các đơn vị liên quan, tổ chức công bố kết quả thực hiện Bộ chỉ số đánh giá 

kết quả bảo vệ môi trường năm 2021 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương tại Quyết định số 3979/QĐ-BTNMT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường (trong đó, tỉnh Thanh Hóa đứng thứ 34 trên tổng số 

63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) và tham mưu các giải pháp đẩy 

mạnh, nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, cải thiện kết quả thực hiện 

Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường cho các năm tiếp theo trên địa bàn 

tỉnh (có bản sao Quyết định và công văn kèm theo); 

Để có cơ sở tham mưu, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và 

Môi trường đề nghị Quý đơn vị công bố kết quả thực hiện Bộ chỉ số đánh giá kết 

quả bảo vệ môi trường năm 2021 nêu trên; đồng thời, có văn bản tham mưu các 

giải pháp đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, cải thiện kết 

quả thực hiện Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường cho các năm tiếp 



 

theo trên địa bàn tỉnh gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường; thời gian chậm nhất 

ngày 03/02/2023.  

Rất mong được sự quan tâm, phối hợp của Quý đơn vị./. 
     

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc Sở (để b/cáo); 

- Trung tâm CNTT (để đăng tải); 

- Lưu: VT, BVMT. 

 KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC  

 
 

 

 

 

 

         Nguyễn Khánh Toàn                
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