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NGHỊ QUYẾT 

Về việc phê duyệt Bản sửa đổi, bổ sung Kigali thuộc Nghị định thư 

Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn 

______ 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Điều ước quốc tế ngày 09 tháng 4 năm 2016; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, 

 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phê duyệt Bản sửa đổi, bổ sung Kigali thuộc Nghị định thư 

Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn.  

Điều 2. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ,        

cơ quan liên quan triển khai thực hiện Bản sửa đổi, bổ sung Kigali đã được  

phê duyệt. 

Điều 3. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và          

Môi trường và các cơ quan liên quan rà soát để kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc 

ban hành văn bản mới về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu các chất 

hydrofluorocarbon (HFC) nhằm thực hiện quy định của Bản sửa đổi, bổ sung 

Kigali. 

Điều 4. Bộ Ngoại giao hoàn tất các thủ tục đối ngoại theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Các Thành viên Chính phủ; 

- Các Bộ: TNMT, NG, TP, CT; 

- VPCP: Trợ lý TTg, 

   Các Vụ: TH, KGVX; 

- Lưu: VT, QHQT(3) TA 
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Nguyễn Xuân Phúc 
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