
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CHI LĂNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                          

 

Số:         /UBND-TNMT 

V/v tăng cường kiểm soát ô 

nhiễm môi trường không khí 

trên địa bàn huyện Chi Lăng. 

         

Chi Lăng, ngày      tháng 3 năm 2023 

 

           Kính gửi:  

- Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc 

UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 436/KSONMT-QTMT ngày 02/3/2023 của Cục 

kiểm soát ô nhiễm môi trường thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tăng 

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

bụi, khí thải, Công văn số 309/UBND-KT ngày 20/3/2023 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn về việc tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn và tình hình thực tế tại địa phương, UBND huyện Chi Lăng yêu cầu các 

cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị 

trấn theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn thực hiện các nội dung sau: 

1. Tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân không đốt chất thải rắn, 

rơm rạ sau thu hoạch để giảm phát sinh khí thải, bụi gây ô nhiễm môi trường; kịp 

thời ngăn chặn các hoạt động đốt mở trên địa bàn. Đồng thời, có các giải pháp triệt 

để, tận thu tái sử dụng phụ phẩm nông nghiệp cho các mục đích khác, hạn chế tình 

trạng đốt gây ô nhiễm môi trường. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về 

bảo vệ môi trường đối với hành vi đốt chất thải rắn sinh hoạt sai quy định. Tăng 

cường tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn người dân thực hành các biện pháp, giải 

pháp bảo vệ sức khỏe đối với tình hình ô nhiễm bụi trong không khí. 

2. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện ngoài thực hiện nội 

dung tại mục 1 Công văn này thì sử dụng các kết quả, dữ liệu quan trắc chất lượng 

môi trường không khí chính thống do cơ quan có thẩm quyền thực hiện chuyển đến 

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

thông trên địa bàn./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Công an huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, TNMT, LAT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Phùng Văn Nghĩa 
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