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ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

 
 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 10 năm 2022 
 

BÁO CÁO  
Tổng hợp ý kiến thảo luận và góp ý tại Hội nghị phản biện xã hội về “Thực hiện 

Chương trình Giảm ô nhiễm môi trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” 

(Ngày 27 tháng 9 năm 2022 tại Viện Nghiên cứu phát triển) 

-------------------- 

Nhằm phát huy vai trò của đội ngũ công chức, viên chức, nghiên cứu viên 

trẻ trong việc phản biện, góp ý, hoàn thiện các chính sách theo Quyết định số 

217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành Quy chế giám sát và 

phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã 

hội và Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên Khối 

Dân - Chính - Đảng Thành phố năm 2022, chủ đề “Xây dựng Đoàn vững mạnh 

về tổ chức”, Ban Thường vụ Đoàn Khối tổ chức Hội nghị phản biện xã hội về 

“Thực hiện Chương trình Giảm ô nhiễm môi trường trên địa bàn Thành phố Hồ 

Chí Minh giai đoạn 2020 - 2030”. Chương trình do Đoàn Sở Tài nguyên và Môi 

trường và Đoàn Viện Nghiên cứu phát triển đăng cai thực hiện. 

Ban Tổ chức Hội nghị hân hạnh đón tiếp các đồng chí lãnh đạo và chuyên 

gia tham dự chương trình: 

 Tiến sĩ Phạm Trần Hải - Phó trưởng phòng, Phòng Nghiên cứu Quản 

lý Đô thị, Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố; 

 Thạc sỹ Ngô Nguyễn Ngọc Thanh - Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo 

vệ Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố;  

 Thạc sỹ Trần Nhật Nguyên - Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM;  

 Thạc sỹ Phạm Thị Diễm Phương - Đại học Tài nguyên và Môi trường 

TP.HCM; 

- Đ/c Nguyễn Trường Giang – Phó Bí thư Đoàn Khối Dân - Chính - 

Đảng Thành phố. 

Cùng với sự hiện diện của hơn 60 cán bộ, công chức trẻ thuộc Sở Tài 

nguyên và Môi trường Thành phố, Viện Nghiên cứu phát triển; Sở, ban, ngành 

Thành phố, quận huyện và Thành phố Thủ Đức cùng phóng viên các cơ quan 

báo chí đến đưa tin. 

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận và góp ý của đại biểu, Ban Thường vụ 

Đoàn Khối báo cáo tổng hợp kết quả như sau: 

I. TÌNH HÌNH THAM GIA Ý KIẾN: 

- Tổng số tham luận: 03 tham luận. 

- Tổng số ý kiến phát biểu trực tiếp: 11 lượt ý kiến của đại biểu tham dự 

- Tổng số ý kiến gửi về Ban Tổ chức sau Diễn đàn: Không có. 

II. TÓM TẮT CÁC Ý KIẾN THẢO LUẬN: 
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1. Ý kiến của các đại biểu  

Chia sẻ tại Hội nghị, nhiều ý kiến đã nêu những khó khăn, bất cập cũng như 

tâm tư của cán bộ, công chức viên chức trẻ khi tham gia triển khai thực hiện một 

số nội dung trong chương trình giảm ô nhiễm môi trường như: vấn đề tái chế chất 

thải rắn, phân loại chất thải rắn tại nguồn, vấn đề về nguồn nước ngầm; vấn đề 

truyền thông môi trường, … Cụ thể: 

a) Đồng chí Ngô Tường Anh Triết: 

Hiện nay, công tác truyền thông môi trường thực sự chưa đạt được hiệu 

quả mong muốn, tư duy sử dụng hình ảnh người nổi tiếng, phim ảnh thật sự 

không còn thu hút người dân và kết quả đạt được không khả thi. Vì vậy, kiến 

nghị các cơ sở giáo dục, đào tạo lồng ghép nội dung thực thế vào nội dung giảng 

dạy về truyền thông môi trường, để các bạn sinh viên có tư duy mới trong công 

tác truyền thông phù hợp với giới trẻ và thị hiếu hiện nay của xã hội. 

b) Đồng chí Nguyễn Như Ý: 

Trong bối cảnh Thành phố trên đà phục hồi và phát triển kinh tế, bài toán 

cải thiện môi trường sống cho công nhân trong các khu công nghiệp nói riêng và 

người dân Thành phố nói chung ngày càng cấp thiết. Trong lĩnh vực phát triển 

nhà ở và môi trường, Thành phố nên tập trung các hoạt động cải thiện môi 

trường sinh sống của người công nhân tại các nhà trọ và nhà lưu trú bằng các 

hoạt động quyên góp, làm sạch khu vực dân cư và tuyên truyền nâng cao ý thức 

cộng đồng trong việc giữ gìn vệ sinh nơi ở cũng như tái chế và phân loại rác. 

Ngoài ra, trong lĩnh vực cấp nước sinh hoạt có một số vấn đề đáng quan 

ngại như xả rác bừa bãi nơi công cộng, đổ bỏ các chất thải sản xuất xuống cống 

và kênh rạch. Do hiện nay đa số các khu dân cư hiện hữu của Thành phố là hệ 

thống xử lý nước thải sinh hoạt chung chứ không tách riêng nước mưa và nước 

sinh hoạt ở một số khu dân cư và dự án mới được quy hoạch sau này, vì vậy để 

giảm tải trọng và áp lực xử lý nước thải, Tôi kiến nghị ở các huyện ngoại thành 

nên huy động và tuyên truyền người dân giảm xử dụng nước ngầm (sụt lún địa 

chất hoặc nguồn nước ngầm không đảm bảo vệ sinh để sinh hoạt như trước đây) 

theo Đề án phát triển hệ thống cấp nước Thành phố giai đoạn 2020 - 2050 và 

Chương trình cung cấp nước sạch và chấm dứt khai thác nước ngầm Thành phố 

Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 – 2030, cụ thể là ghi nhận và hỗ trợ về kinh phí 

cũng như thủ tục các hộ đang sử dụng nước ngầm, nguồn nước thứ cấp mà gặp 

khó khăn trong việc tiếp cận mạng lưới nước máy của Thành phố tại địa phương 

đoàn viên đang sinh sống. 

c) Đồng chí Nguyễn Huy Phương 

Nhân Hội nghị ngày hôm nay, tôi kiến nghị chính quyền Thành phố 02 

nội dung liên quan đến công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn như sau: 

+ Nghiên cứu việc ứng dụng công nghệ thông tin để sử dụng cho công tác 

thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, nước thải phát sinh trên địa bàn Thành 
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phố, nhằm mục đích thuận lợi cho công tác quản lý, kiểm tra, giám sát công tác 

bảo vệ môi trường của các chủ nguồn thải trên địa bàn Thành phố. 

+ Xây dựng phương án và triển khai thực hiện việc sắp xếp lại các đường 

dây thu gom rác, khuyến khích chủ các đường dây rác hoạt động dưới hình thức 

xã viên của Hợp tác xã hoặc chuyển đổi hoạt động với tư cách pháp nhân để 

thuận tiện về mặt quản lý nhà nước cũng như tăng năng lực tài chính khi vay 

vốn; đồng thời sớm phê duyệt, ban hành đơn giá dịch vụ thu gom chất thải rắn 

để các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tính toán được nguồn thu, cân đối chi phí, 

quyết định đầu tư một cách hiệu quả. 

d) Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Ngọc 

Trong nhóm giải pháp 1 của Chương trình Giảm ô nhiễm môi trường 2020 

-2030 có giao Sở Tài nguyên và Môi trường “Chủ trì tổ chức Giải thưởng Môi 

trường Thành phố Hồ Chí Minh, phối hợp khen thưởng trong lĩnh vực bảo vệ 

môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu nhằm tuyên dương các tập thể, cá nhân 

có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi 

khí hậu trên địa bàn thành phố”. 

Nhân dịp Hội nghị này, kiến nghị Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường 

cho biết thêm về điều kiện, yêu cầu, tiêu chí tham gia Giải thưởng Môi trường 

Thành phố Hồ Chí Minh hằng năm để phổ biến rộng rãi đến các tổ chức, cá 

nhân được biết và đăng ký tham gia. 

Kiến nghị chính quyền thành phố, Đoàn Khối Dân – Chính – Đảng TP 

quan tâm và tiếp tục triển khai hiệu quả, nhân rộng các mô hình, công trình 

thanh niên tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; hỗ trợ các 

ý tưởng khởi nghiệp, các mô hình khởi nghiệp, lập nghiệp của thanh niên trong 

lĩnh vực bảo vệ môi trường, có chính sách khuyến khích và hỗ trợ thanh niên 

khởi nghiệp các mô hình kinh doanh, các dự án thân thiện với môi trường.   

e) Đồng chí Cao Việt Bắc 

Hiện nay, Số lượng dự án được hỗ trợ từ Quỹ BVMT trong thời gian qua 

còn hạn chế do thực tế lực lượng thu gom rác chưa mạnh dạn đầu tư và nộp hồ 

sơ lên Quỹ BVMT để Quỹ thẩm định, duyệt vay. Bên cạnh đó, các hồ sơ được 

thẩm định không đủ điều kiện phần lớn do không đủ khả năng tài chính để thanh 

toán nợ vay.  

Nhân Hội nghị hôm nay, tôi kiến nghị một số nội dung sau: 

- Kiến nghị chính quyền Thành phố đẩy mạnh công tác quán triệt việc 

chuyển đổi phương tiện, phối hợp với lực lượng chức năng để phát hiện các 

trường hợp sử dụng các phương tiện thu gom không đạt chuẩn, chế tài mạnh mẽ 

và quyết liệt hơn với các trường hợp vi phạm;  
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-Tuyên truyền rộng rãi đến các cơ sở thu gom trên địa bàn về nhu cầu vay 

vốn để chuyển đổi phương tiện, các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp liên hệ với 

Quỹ BVMT để được hướng dẫn hồ sơ, thủ tục theo quy định. 

f) Đồng chí Hoàng Trần Nam 

Nhân Hội nghị hôm nay, tôi kiến nghị chính quyền thành phố xây dựng 

phương án đẩy nhanh việc xây dựng cơ sở dữ liệu về môi trường có khả năng 

kết nối, chia sẻ trong hệ thống dữ liệu chung của thành phố, nhằm tối ưu hóa 

hiệu quả hoạt động quản lý về môi trường. 

Ngoài ra, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng chính sách, 

khuyến khích hoạt động tái sử dụng chất thải để giảm chi phí và tiêu thụ tài 

nguyên. Điển hình là một số mô hình tuần hoàn ở một số nước đã áp dụng, giúp 

hạn chế sử dụng nước sạch trong hệ thống vệ sinh công cộng và hộ gia đình 

bằng, giảm xử lý cuối đường ống. 

g) Đồng chí Phạm Trần Ngọc Bích 

Theo Chương trình giảm ô nhiễm môi trường 2020-2030, Đối với công 

tác quản lý chất thải rắn, TP.HCM phấn đấu tỷ lệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt 

bằng công nghệ đốt phát điện và tái chế đến năm 2025 đạt ít nhất 80%, hướng 

tới năm 2030 đạt 100%. 

Tuy nhiên theo số liệu thống kê, hiện nay khối lượng CTR phát sinh trên 

địa bàn TP.HCM khoảng 9.500-10.000 tấn/ngày và tỷ lệ chôn lấp chiếm phần 

lớn. Do vậy, đứng ở góc độ đoàn viên, nhằm hướng đến mục tiêu năm 2025 tỷ lệ 

xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt phát điện và tái chế đến năm 

2025 đạt ít nhất 80%, tôi đề xuất các giải pháp như sau: 

1. Tuyên truyền, vận động hướng tới phân loại rác tại nguồn tại các hộ gia 

đình cũng như chợ, cơ quan, trường học,… giúp giảm thải, tái chế, tái sử dụng 

giúp giảm lượng rác thải mang đi chôn lấp. 

2. Khuyến khích các nhà đầu tư vào xây dựng các nhà máy xử lý chất thải, 

nhằm giảm áp lực xử lý cho 02 Khu xử lý chất thải và nhằm nâng cao hiệu quả 

xử lý. Qua đó, giúp tái chế, tái sự dụng tối đa nguồn chất thải. 

h) Đồng chí Nguyễn Viết Nam 

Việc phân loại rác thải tại nguồn đem lại nhiều lợi ích về kinh tế, môi 

trường. Tuy nhiên trong những năm trước đây, các đề án, thí điểm về phân loại 

rác tại nguồn luôn được sự quan tâm của các bộ, ngành, cấp lãnh đạo nhưng kết 

quả thu được vẫn còn hạn chế do liên quan đến nhiều yếu tố, trong đó, cơ bản 

nhất là ý thức, thói quen hằng ngày của người dân. 

Ngày 07/7/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 45/2022/NĐ-CP quy 

định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường, trong đó, bổ 

sung thêm quy định về xử phạt cá nhân, hộ gia đình không phân loại rác thải 

sinh hoạt. Quy định này sẽ làm tiền đề cho công tác triển khai phân loại rác tại 

nguồn trong thời gian sắp đến. Hiện nay, rất nhiều nguồn thông tin làm người 

dân hoang mang liên quan các nội dung “Mức phạt như thế nào đối với hành vi 

phân loại rác nhưng phân loại sai? Ai là người xử phạt? Làm sao để bảo đảm 
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người dân tuân thủ phân loại rác tại nguồn mà không lén lút đổ rác nơi khác”. 

Nhân Hội nghị hôm nay, tôi kiến nghị chính quyền Thành phố và các sở ngành 

liên quan phối hợp với chính quyền địa phương tiếp tục tăng cường công tác 

truyền thông, tuyên tuyền thường xuyên với hình thức khác nhau để người dân 

biết các thông tin liên quan quản lý rác thải sinh hoạt, biết những việc nên làm 

và không nên làm trong phân loại rác thải; đồng thời thông tin đến người dân 

những hành vi có thể bị xử phạt hành chính và mức phạt như thế nào để người 

dân biết và tránh sai phạm. 

i) Đồng chí Võ Nguyễn Công Liêm 

Hiện nay, ngoài những đặc điểm của thanh niên Việt Nam như tình 

nguyện vì cộng đồng, sống có trách nhiệm với gia đình, xã hội, có phẩm chất 

đạo đức tốt, có ý thức công dân, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật…. thì còn bị 

ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác như điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, công 

tác chuyên môn… Vậy để phát huy được những tiềm lực của đoàn viên, thanh 

niên trong công tác đoàn nói chung và những công tác bảo vệ môi trường nói 

riêng thì Tổ chức đoàn đã có những biện pháp, sáng kiến, mô hình mới để thu 

hút nguồn nhân lực, đào tạo, bồi dưỡng phát huy được nguồn lực, nguồn tuyên 

truyền viên về BVMT để phù hợp với Chương trình giảm ô nhiễm môi trường 

giai đoạn 2020 - 2030.  

2. Ý kiến của khách mời: 

 

a) Ý kiến Thạc sỹ Trần Nhật Nguyên – Viện Nghiên cứu Phát triển 

Thành phố: 

Hiện nay, quá trình triển khai thực hiện chương trình Giảm ô nhiễm môi 

trường trên địa bàn Thành phố đã đạt được một số hiệu quả đáng khích lệ, 

nhưng bên cạnh đó một số nội dung vẫn chưa thật sự hiệu quả. Vì vậy, tôi kiến 

nghị trong thời gian tới chính quyền Thành phố tập trung phổ biến rộng rãi đến 

người dân những quy định mới của pháp luật; đặc biệt tập trung vào việc đề xuất 

các giải pháp cụ thể liên quan đến việc tái chế chất thải rắn; đẩy mạnh chuyển 

giao công nghệ đốt phát điện từ chất thải rắn sinh hoạt; có phương án, chính 

sách tập trung các cơ sở tái chế nhỏ lẻ; nâng cao trách nhiệm của các nhà sản 

xuất trong vấn đề bảo vệ môi trường, kiến nghị các cơ sở kinh doanh, sản xuất 

áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn. Cụ thể, cần có những chính sách hỗ trợ các 

doanh nghiệp vừa và nhỏ, khuyến khích các công ty tạo ra mạng lưới cộng sinh 

công nghiệp và cho phép trao đổi chất thải và phụ phẩm của nhau; Khuyến 

khích xử lý chất thải bằng cách tích hợp các thiết kế tuần hoàn và sử dụng các 

công nghệ thân thiện với môi trường trong các cơ sở sản xuất. 

Bên cạnh đó, công tác truyền thông cần được quan tâm triệt để và cần đẩy 

mạnh các khái niệm mới nhằm nhấn mạnh việc bảo vệ môi trường không chỉ là 

của người dân mà còn của các doanh nghiệp tham gia sản xuất. Chính quyền 

Thành phố nên bổ sung nội dung tuyên truyền nâng cao nhận thức chung về các 
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khái niệm kinh tế tuần hoàn trong cộng đồng, phân loại rác tại nguồn, tiêu dùng 

xanh, tiêu dùng các sản phẩm tái chế. 

Và cuối cùng, kiến nghị chính quyền Thành phố có chính sách cụ thể hơn 

trong việc khuyến khích người dân cũng như có phương án đối với các cơ sở sản 

xuất, buôn bán không sử dụng đồ nhựa 01 lần, chuyển đổi qua các sản phẩm, 

nguyên vật liệu thân thiện với môi trường. 

b) Ý kiến của đ/c Phạm Trần Hải - Phó trưởng phòng, Phòng Nghiên 

cứu Quản lý Đô thị, Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố: 

Trong Hội nghị phản biện xã hội ngày hôm nay, các bạn đã nêu bật được 

02 vấn đề lớn mà Thành phố gặp phải trong quá trình triển khai thực hiện 

Chương trình giảm ô nhiễm môi trường là truyền thông môi trường và quản lý 

chất thải rắn, nhất là tái chế và phân loại rác tại nguồn . 

Nhằm giải quyết 2 vấn đề lớn trên thì chúng ta cần tập trung giải quyết tốt 

kinh tế hành vi. Khi kinh tế hành vi thay đổi theo chiều hướng tốt hơn sẽ giảm 

áp lực xã hội và đặt biệt hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường sẽ tăng cao. 

Giảm ô nhiễm môi trường sẽ làm giảm chi phí xã hội (xử lý ô nhiễm, khắc phục 

môi trường, chữa bệnh, …). Bên cạnh đó, khi môi trường cải thiện thì các lợi 

ích, giá trị khác sẽ tăng lên (kinh tế tuần hoàn, du lịch, giá trị bất động sản, …). 

Việc đánh giá Chương trình giảm ô nhiễm môi trường cần dựa theo theo 05 

nhóm chỉ số:  nguồn lực thực hiện, , hoạt động thực hiện, kết quả ra sao, hiệu 

quả như thế nào, tác động đạt được là gì? Về giải pháp, cần lưu ý cả 03 nhóm 

giải pháp: (i) Hành chính; (ii) Kinh tế; (iii) Tuyên truyền; trong đó, cần đánh giá: 

mức độ khả thi, chi phí và hiệu quả của từng giải pháp. Các bạn đoàn viên tham 

dự ngày hôm nay cũng chính là những chuyên viên tham mưu trực tiếp các nội 

dung triển khai thực hiện Chương trình giảm ô nhiễm môi trường tại cơ quan, 

đơn vị mình. Vì vậy, kiến nghị các bạn trong thời gian tới, khi tham mưu nội 

dung thực hiện chúng ta mạnh dạn đặt mục tiêu hiệu quả thực hiện của nội dung 

thực hiện. Ngoài ra, các bạn có thể mạnh dạn suy nghĩ và đóng góp ý kiến liên 

quan đến giải pháp kinh tế trong việc thực hiện truyền thông môi trường. 

c) Ý kiến của đ/c Ngô Nguyễn Ngọc Thanh - Phó Chi cục trưởng Chi 

cục Bảo vệ Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố: 

Công tác bảo vệ môi trường là sự tham gia của cả hệ thống chính trị, 

chính quyền các cấp và các tổ chức chính trị xã hội, người dân thành phố. 

Trong thời gian triển khai, Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được nhiều thành 

quả đáng khích lệ như: công tác truyền thông về bảo vệ môi trường và ứng phó 

với biến đổi khí hậu đã được quan tâm chú trọng đặc biệt là triển khai Chỉ thị 

19-CT/TU ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Ban thường vụ Thành ủy1, Chỉ thị 

số 23/2014/CT-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành 

phố2. Bên cạnh việc nâng cao công tác kiểm tra giám sát, thành phố cũng quan 

tâm đối với công tác khen thưởng các cá nhân tiêu biểu trong công tác bảo vệ 

                                           
1 Về Cuộc vận động người dân thành phố không xả rác rác ra đường vì thành phố sạch và giảm ngập nước 
2 Về tăng cường công tác quản lý sử dụng và thải bỏ túi ni-lông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 
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môi trường và hỗ trợ tài chính cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp thuộc 

mọi thành phần kinh tế có các hoạt động bảo vệ môi trường.  

Ngoài ra, chúng ta đã triển khai chuỗi hoạt động biến bãi rác thành vườn 

hoa, riêng năm 2022 đã xử lý trên 800 điểm, trong đó có 200 điểm đã được 

người dân đưa vào sử dụng; Hội thi xây dựng “Trường học xanh” tại các 

trường học trên địa bàn Thành phố;…Theo đánh giá, hiện có 99.2% người dân 

tiếp cận thông tin tuyên truyền bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, tỷ lệ người dân 

thật sự hiểu và thực hiện thì chưa đạt được mong đợi.  

Vì vậy, trong thời gian tới, chung ta cần có phương pháp cải thiện hiệu 

biết của cộng đồng về bảo vệ môi trường. Trong khuôn khổ Hội nghị hôm nay, 

tôi kiến nghị Đoàn Khối có giải pháp duy trì những kết quả đã đạt được trong 

thời gian qua, để đoàn viên tiếp tục là người tiên phong, kiểu mẫu trong việc 

tuyên truyền môi trường; trở thành kênh thông tin chính thức về môi trường.  

III. HIẾN KẾ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRẺ: 

- Đề xuất các cơ quan, đơn vị ghi nhận các ý kiến tại Hội nghị, tiếp tục 

nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố những giải pháp nhằm nâng 

cao chất lượng môi trường, góp phần xây dựng thành phố văn minh - sạch đẹp - 

an toàn, trong đó là kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu của Chương trình Giảm ô 

nhiễm môi trường giai đoạn 2020 - 2030. 

- Đề nghị các cơ sở Đoàn tiếp tục phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, 

trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong tham gia thực hiện nhiện vụ chính 

trị của đơn vị, đặc biệt là chú trọng công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường. 

Chủ động nghiên cứu, tổ chức các hoạt động thiết thực với hình thức phù hợp, 

nhằm tiếp tục tổng hợp ý kiến phản ánh, kiến nghị, đề xuất của cơ sở, của Nhân 

dân, phục vụ cho công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cơ 

quan, đơn vị. 

Trên đây là Báo cáo của Ban Thường vụ Đoàn Khối về các ý kiến thảo 

luận và góp ý tại Hội nghị phản biện xã hội về “Thực hiện Chương trình Giảm ô 

nhiễm môi trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”./. 

 

Nơi nhận: 
- Thành Đoàn: Đồng chí Thường trực phụ 

trách, Ban CNLĐ, Ban MT-ANQP-ĐBDC; 

- Đảng ủy Khối: Thường trực, Ban Dân vận; 

- Đảng ủy Sở TNMT; Đảng ủy Viện NCPT; 

- BCH Đoàn Sở TNMT; Đoàn Viện NCPT; 

- Lưu: VP. 

 

 


