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Kính gửi: Bà Trần Hạnh Dung (Địa chỉ: Liền kề 16, khu đô thị Bắc Hà (C37),  

17 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội). 

 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn nhận được Phiếu yêu cầu cung 

cấp thông tin đề ngày 22 tháng 6 năm 2021 ghi tên Trần Hạnh Dung, có địa chỉ cư 

trú tại: 204 TT Viện Kiểm sát tối cao, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội; số 

CMTND/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu: 001199003191; tên hồ sơ yêu cầu cung 

cấp thông tin: Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016-2020, 

với mục đích yêu cầu cung cấp thông tin là “Tôi muốn biết thực trạng môi trường 

hiện nay của tỉnh và sự thay đổi qua các năm để quyết định định cư”. 

Sau khi nghiên cứu, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn cảm ơn sự 

quan tâm của Bà về vấn đề môi trường tỉnh Lạng Sơn. Thực hiện theo Điều 131 

Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 quy định “Công khai thông tin môi trường”; các 

Điều 17, Điều 28 của Luật Tiếp cận thông tin năm 2016; Điều 7 Nghị định số 

13/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và 

biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin; điểm b khoản 2 Điều 13 Thông tư số 

43/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường về báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và quản lý số liệu 

quan trắc môi trường, có quy định “Báo cáo hiện trạng môi trường địa phương, 

báo cáo chuyên đề về môi trường của địa phương được đăng tải công khai trên 

Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh”. Căn cứ các quy định của 

pháp luật nêu trên, hiện nay tỉnh Lạng Sơn đã có Báo cáo hiện trạng môi trường 

tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2015-2020 đã được đăng tải công khai trên Cổng thông tin 

điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn (https://www.langson.gov.vn) 

Đề nghị Bà chủ động truy cập nghiên cứu tìm hiểu về hiện trạng môi trường 

tỉnh tại Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2015-2020 tại 

đường link: https://www.langson.gov.vn/announcement/367. Đồng thời, đề nghị 

Bà khi tiếp cận thông tin nêu trên cần thực hiện đảm bảo đúng các quy định tại 

khoản 2 Điều 8 Luật Tiếp cận thông tin năm 2016 như: “Tuân thủ quy định của 

pháp luật về tiếp cận thông tin; không làm sai lệch nội dung thông tin đã được 

cung cấp;...” và các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan. 

https://www.langson.gov.vn/announcement/367
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Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn trân trọng thông báo để Bà 

Trần Hạnh Dung được biết./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trung tâm CNTT TN&MT (đăng wed); 

- Văn phòng Sở; 

- Lưu: VT, BVMT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

Bùi Văn Côi 
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