
 BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG 

Số:          /BTNMT-TCMT 

V/v tham dự Hội thảo “Triển khai lập quy 

hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia và 

xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp 

luật trong lĩnh vực quan trắc môi trường” 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Hà Nội, ngày      tháng 10 năm 2020 

   

Kính gửi: …………………………………………………………………….……………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

Nhằm triển khai nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc 

gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, định hướng công tác lập quy 

hoạch quan trắc môi trường của các địa phương trong giai đoạn mới và xây dựng, 

hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực quan trắc môi 

trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội thảo “Triển khai lập quy hoạch 

tổng thể quan trắc môi trường quốc gia và xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm 

pháp luật trong lĩnh vực quan trắc môi trường”, cụ thể như sau:  

1. Thời gian:  01 ngày, ngày 20 tháng 11 năm 2020 (Thứ 6). 

2. Địa điểm: Khách sạn Mường Thanh Sông Lam, số 13 Quang Trung, 

thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. 

3. Thành phần tham dự: 

- Chủ trì: Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân.  

- Đồng chủ trì: Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An. 

- Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường và Tổng cục 

Môi trường; Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo và cán bộ liên quan 

của Chi cục Bảo vệ môi trường và Trung tâm Quan trắc môi trường 63 tỉnh/thành 

phố; Chuyên gia và nhà khoa học trong lĩnh vực quan trắc môi trường. 

(Chương trình Hội thảo, Phiếu đăng ký tham dự được gửi kèm theo) 

Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng kính mời Quý Cơ quan và Quý Đại 

biểu tham dự Hội thảo.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo); 

- Lưu: VT, TCMT, HA.250. 

KT. BỘ TRƢỞNG 

THỨ TRƢỞNG 

 

 

 

 

Võ Tuấn Nhân 

 

 



 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO  
 Triển khai lập quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia  

và xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật  

trong lĩnh vực quan trắc môi trường 

(Ngày 20/11/2020 tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) 

 

THỜI GIAN NỘI DUNG NGƯỜI THỰC HIỆN 

07h30-08h00 Đăng ký đại biểu Tổng cục Môi trường 

08h00-08h10 Giới thiệu đại biểu Tổng cục Môi trường 

08h10-08h20 Phát biểu khai mạc và chỉ đạo Hội thảo Lãnh đạo Bộ TN&MT 

08h20-08h30 Phát biểu chào mừng Lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An 

08h30-09h00 

Quy định về quan trắc môi trường trong  

Dự thảo sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường 

năm 2014 

Ông Nguyễn Hồng Quang 

Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ 

TN&MT 

09h00-09h30 

Triển khai thực hiện nhiệm vụ lập Quy 

hoạch tổng thể quan trắc môi trường Quốc 

gia giai đoạn 2021-2030, định hướng đến 

năm 2050 

Ông Lê Hoài Nam 

Vụ trưởng Vụ Quản lý chất lượng 

môi trường, Tổng cục Môi trường 

09h30-10h00 Chụp ảnh lưu niệm và nghỉ giải lao 

10h00-11h30 

Trao đổi, thảo luận và định hướng công tác 

lập quy hoạch quan trắc môi trường của các 

địa phương trong giai đoạn mới 

Lãnh đạo Bộ TN&MT/TCMT  

chủ trì và toàn thể đại biểu 

11h30-14h00 Ăn trưa tại khách sạn 

14h00-14h30 

Đánh giá triển khai Quy hoạch quan trắc 

môi trường quốc gia và công tác quản lý, 

vận hành, truyền nhận và kiểm soát dữ liệu 

của hệ thống quan trắc tự động, liên tục 

Lãnh đạo Trung tâm Quan trắc 

môi trường miền Bắc, Tổng cục 

Môi trường 

14h30-15h00 
Giới thiệu Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ 

sung Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT  

quy định kỹ thuật quan trắc môi trường 

Đại diện Vụ Quản lý chất lượng 

môi trường,  Tổng cục Môi trường 

15h00-15h15 Nghỉ giải lao 

15h15-16h30 Trao đổi, thảo luận 
Lãnh đạo Tổng cục Môi trường 

chủ trì và toàn thể đại biểu 

18h30 Giao lưu Tiệc tối tổng kết Hội thảo 

 

 

 



 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI THẢO 
 Triển khai lập quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia  

và xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật  

trong lĩnh vực quan trắc môi trường 

(Ngày 20/11/2020 tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) 

 

Tên đơn vị: .................................................................................................................  

 

Điện thoại: ..................................................................................................................  

 

STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác 
Thông tin 

liên lạc 
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XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PHIẾU ĐĂNG KÝ GỬI VỀ: 

Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc - Tổng cục Môi trường:  

ĐT: 0243.5773381; Email: quantrac_canhbao@cem.gov.vn 

Chị Nghiêm Hoàng Anh; DĐ: 0986.594.681; Email: anh28@cem.gov.vn 

Hoặc chị Nguyễn Thị Thoa; DĐ: 0968930383; Email: nguyenthoa209@gmail.com 

Đại biểu tham dự tự lo chi phí ăn ở và đi lại theo quy định. 

Ban tổ chức hỗ trợ liên hệ đặt phòng tại khách sạn cho đại biểu tham dự (nếu có yêu cầu) 
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