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UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGỌC HỒI 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       Số:             /UBND-TH 
V/v tăng cường kiểm soát ô nhiễm 

không khí và xử lý triệt để các điểm 

nóng về ô nhiễm bụi, khí thải trên 

địa bàn huyện 

    Ngọc Hồi, ngày      tháng       năm 2020 

 

Kính gửi:  

- Phòng Tài nguyên và Môi trường; 

- Trung tâm VH, TT, DL và Truyền thông huyện; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin;  

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng;  

- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- UBND các xã, thị trấn. 
   

Thực hiện Công văn số 39/UBND-NNTN ngày 06/01/2020 của UBND tỉnh 

về việc tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí và xử lý triệt để các điểm nóng về 

ô nhiễm bụi, khí thải trên địa bàn tỉnh, UBND huyện yêu cầu: 

1. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan, triển khai các giải pháp cụ thể để khắc 

phục tình trạng ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn, trong đó chú trọng kiểm 

soát chặt chẽ bụi, khí thải nói riêng, các nguồn thải có nguy cơ gây ô nhiễm môi 

trường cao, cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc loại hình 

sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. 

- Tăng cường giám sát, nâng cao năng lực quản lý nhà nước về bảo vệ môi 

trường không khí; triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch quản lý chất lượng không 

khí trên địa bàn và các nội dung đã được giao tại Quyết định số 985a/QĐ-TTg 

ngày 01/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động 

quốc gia về quản lý chất lượng không khí đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025.  

- Phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan kiểm kê các nguồn phát 

sinh khí thải trên địa bàn huyện, xác định rõ nguyên nhân để giảm thiểu ô nhiễm 

không khí và tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về 

bảo vệ môi trường không khí theo quy định.  

- Kịp thời báo cáo UBND huyện, Sở Tài nguyên và Môi trường trong trường 

hợp xảy ra ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn có hại cho sức khỏe, đồng 

thời cảnh báo cho cộng đồng, Nhân dân biết. 

2. Trung tâm Văn hóa, Thể thao, du lịch và Truyền thông: Phối hợp với 

phòng Văn hóa và Thông tin định hướng truyền thông sử dụng nguồn dữ liệu quan 

trắc chất lượng môi trường không khí chính thống do các cơ quan có thẩm quyền 

thực hiện để cung cấp thông tin cho cộng đồng xã hội thông qua các phương tiện 

truyền thông hoặc thông tin dự báo khí tượng, thời tiết định kỳ; công khai thông tin 

về các nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí, các cá nhân, tổ chức vi phạm các 
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quy định pháp luật bảo vệ môi trường trên địa bàn thông qua các phương tiện thông 

tin đại chúng.  

3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng  

- Theo chức năng nhiệm vụ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp đơn vị chức 

năng liên quan kiểm tra việc thực hiện các biện pháp hạn chế phát sinh khí thải từ 

phương tiện giao thông. 

- Phối hợp với lực lượng thanh tra giao thông tăng cường kiểm tra, xử lý 

người điều khiển xe ô tô chở vật liệu xây dựng, chất thải không che chắn đúng quy 

định trên địa bàn quản lý. 

 - Tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho các doanh nghiệp vận tải trên địa bàn 

tăng cường công tác quản lý kỹ thuật phương tiện, bảo đảm đáp ứng các tiêu chuẩn 

về an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường trong suốt quá trình khai thác vận hành và 

chủ động đầu tư, chuyển đổi sang sử dụng phương tiện ít phát thải, ứng dụng công 

nghệ, thiết bị xử lý khí thải. 

4. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Phối hợp đơn vị chức 

năng liên quan kiểm soát các hoạt động xử lý phụ phẩm, sản phẩm thải sau thu 

hoạch đảm bảo được xử lý an toàn, đúng quy định.  

5. UBND các xã, thị trấn 

- Tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân không đốt chất thải rắn, rơm 

rạ sau thu hoạch. 

- Tăng cường kiểm soát khí thải phát sinh từ các cơ sở xản xuất kinh doanh 

xay xát, sấy cà phê; chế biến mủ cao su…. và các nguồn khí thải tại khu vực có 

dân cư tập trung. 

- Các nguồn phát sinh khí thải trên địa bàn phải được tổ chức kiểm kê, đánh 

giá, xác định rõ nguyên nhân để giảm thiểu ô nhiễm không khí và xử lý các hành vi 

vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường không khí thuộc thẩm quyền theo quy định.  

 UBND huyện yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- Như trên (t/h);   

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- CVP, các PCVP; 

- Trang Thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, TH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Vương Văn Tuyên 
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