
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:           /SKHCN-QLCN 

V/v góp ý dự thảo trình phê duyệt Chương 

trình QTMT tỉnh Lạng Sơn  

Lạng Sơn, ngày        tháng 02 năm 2020 

 

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường 

 

  Sở Khoa học và Công nghệ nhận được Công văn số 217/STNMT-BVMT  

ngày 21/02/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc góp ý dự thảo trình 

phê duyệt Chương trình Quan trắc Môi trường tỉnh Lạng Sơn. Sau khi nghiên 

cứu Dự thảo và các tài liệu liên quan, Sở Khoa học và Công nghệ có ý kiến như 

sau: 

1. Cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo. 

2. Đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, xem xét lại một số nội dung 

sau: 

- Tại Mục 2.3 - Yêu cầu của Chương trình: “Chương trình quan trắc tuân 

thủ theo quy định tại Khoản 12 Điều 12 của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 

13/5/2019 của Chính phủ” Đề nghị cơ quan soạn thảo chỉnh sửa lại nội dung : 

“Chương trình quan trắc tuân thủ theo quy định tại Khoản 12 Điều 2 của Nghị 

định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ”vì Nghị định số 

40/2019/NĐ-CP chỉ có 7 Điều. 

- Tại Mục 2.6 - Nội dung Chương trình quan trắc chất lượng môi trường, 

đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét bổ sung thêm nội dung: “Quan trắc môi 

trường phải được kiểm soát chất lượng, bảo đảm tính đại diện và phản ánh 

khách quan về chất lượng môi trường tại khu vực quan trắc nhằm cung cấp các 

thông tin, số liệu tin cậy và kịp thời”. 

 Sở Khoa học và Công nghệ gửi Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét 

tổng hợp./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, QLCN. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 
Trần Hữu Đắc 
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