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V/v bảo vệ, cải thiện chất lượng môi 
trường không khí trên địa bàn  

huyện Chi Lăng. 

 Chi Lăng, ngày  03  tháng 02 năm 2020 

Kính gửi:  
     - UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; 
     - Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; 
 - Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện; 

- Trung tâm Y tế huyện; 
- Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện; 
- Công an huyện; 

     - Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện; 
- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện. 

 

Thực hiện Công văn số 65/UBND-KTN ngày 22/01/2020 của UBND tỉnh 
Lạng Sơn về việc bảo vệ, cải thiện chất lượng môi trường không khí trên địa bàn  
tỉnh Lạng Sơn, UBND huyện Chi Lăng yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện 
các nội dung sau:  

1. UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện 

Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về chất lượng môi trường không khí đối 
với sức khỏe đến người dân trên địa bàn. Phát huy vai trò kiểm tra, kiểm soát của 
người dân đối với các nguồn thải gây ô nhiễm môi trường không khí, nhất là các 
dự án mới xây dựng có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; Tuyên truyền, vận động 
người dân hạn chế đốt rơm rạ, đốt rác gây ô nhiễm môi trường; Xử lý vi phạm 
hành chính đối với các đơn vị xả thải gây ô nhiễm môi trường theo quy định. 

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

Đưa nội dung về quản lý chất lượng môi trường không khí vào trường 
học, hình thành tư duy, thói quen cho các đối tượng học sinh về các hành động 
góp phần nâng cao chất lượng môi trường không khí trên địa bàn huyện. 

3. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện 

Tổ chức hướng dẫn, 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, không gây ảnh 
hưởng xấu đến chất lượng môi trường không khí.  

Tăng cường thực hiện công tác kiểm soát ô nhiễm không khí đối với hoạt 
động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc ngành, lĩnh vực nông nghiệp và phát 
triển nông thôn. 

4. Trung tâm Y tế huyện 

Tăng cường kiểm soát chất thải y tế, lắp đặt, vận hành lò đốt rác thải y tế 
theo đúng quy định của pháp luật. Trong trường hợp xảy ra ô nhiễm môi trường 
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không khí trên địa bàn có hại cho sức khỏe, cần phối hợp với các đơn vị liên 
quan kịp thời cảnh báo cho nhân dân. 

5. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện 

Tăng cường thực hiện công tác quản lý sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo 
vệ môi trường trong hoạt động sản xuất công nghiệp và thương mại; tăng cường 
kiểm soát theo chức năng, nhiệm vụ đối với các dự án, nhà máy phát thải lớn, có 
nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao, như: Nhà máy xi măng Đồng Bành, Mỏ 
đá… Phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát việc sử dụng vật liệu nổ công 
nghiệp trong hoạt động khai thác khoáng sản 

Hướng dẫn các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng thực hiện các quy 
định liên quan nhằm đảm bảo yêu cầu về an toàn lao động, vệ sinh lao động 
trong quá trình thi công xây dựng công trình.  

6. Công an huyện  

Tăng cường kiểm soát, bảo đảm an toàn giao thông và ngăn ngừa tình 
trạng vi phạm sử dụng phương tiện hết niên hạn tham gia giao thông xả thải gây 
ô nhiễm môi trường; Xử lý vi phạm hành chính đối với các đơn vị xả thải gây ô 
nhiễm môi trường theo quy định. 

7. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện 

Phối hợp tuyên truyền, phổ biến kiến thức về chất lượng môi trường 
không khí đối với sức khỏe đến người dân trên địa bàn; 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, 
thanh tra việc tuân thủ quy định pháp luật về bảo vệ môi trường các cơ sở phát 
sinh khí thải; Tham mưu cho UBND huyện xử lý nghiêm các trường hợp xả thải 
khí thải vượt quy chuẩn cho phép theo quy định. 

8. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện 

Tăng cường phổ biến tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của 
cộng đồng trong công tác bảo vệ, nâng cao chất lượng môi trường không khí 
trên địa bàn tỉnh. Sử dụng các 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 người dân. 

UBND huyện Chi Lăng yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện 
nội dung Công văn này./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- CT, PCT UBND huyện; 
- Lưu: VT, TNMT, NTH.  

 
 

 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 

 

 
Vi Nông Trường 
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