
 

UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HÒA 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 văn bản chỉ đạo triển 

khai thực hiện Chỉ thị số 41/CT-TTg của 

Thủ tướng Chính phủ 

 

Lạng Sơn, ngày       tháng 12 năm 2020 

 

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường 
 

 Sở Khoa học và Công nghệ nhận được Công văn số 2186/STNMT-

BVMT ngày 21/12/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc đề nghị  góp 

ý dự thảo văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 41/CT-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ (Sau đây gọi tắt là Dự thảo). Sau khi nghiên cứu, Sở Khoa hoc̣ 

và Công nghê ̣có ý kiến như sau: 

1. Cơ bản nhất trí với Dự thảo. 

2. Một số ý kiến đề nghị bộ phận xây dựng Dự thảo nghiên cứu, bổ sung 

phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh: 

- Nội dung phân công cho các cơ quan, đơn vị trong Dự thảo mới có các 

nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của các bộ, ngành theo ngành dọc. Trong khi đó 

theo quy định tại Mục số 12 của Chỉ thị số 41/CT-TTg, còn có các nhiệm vụ 

Thủ tướng Chính phủ giao cho Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương chưa được đề cập đến trong Dự thảo như: "b) Xây dựng, ban hành 

các cơ chế, chính sách khuyến khích thu hút đầu tư các dự án ..... tiên tiến, hiện 

đại"; "c) Rà soát công nghệ xử lý rác thải hiện có trên địa bàn, yêu cầu các cơ 

sở xử lý phải có lộ trình đổi mới công nghệ xử lý chất thải đáp ứng yêu cầu về 

môi trường, thực hiện trước năm 2023... tự phát mới"; "Xây dựng lộ trình tăng 

dần giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác nhằm giảm dần hỗ trợ từ nguồn 

ngân sách nhà nước",....   

3. Đối với nội dung phân công cho Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị 

sửa thành: “Tổ chức triển khai các nhiệm vụ, chương trình, dự án nghiên cứu 

khoa học công nghệ; thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao công nghệ về xử lý chất 

thải rắn, công nghệ xử lý, tái chế các phụ phẩm nông nghiệp, công nghệ xử lý 

chất thải hữu cơ tại chỗ áp dụng cho các hộ gia đình và khu vực nông thôn theo 

hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ”. 

Sở Khoa học và Công nghệ gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, QLCN. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Anh 
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