
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHỈA v iệ t  n a m
TỈNH HẢ NAM ’ Độc lập - Tự do - Hạnh phức

Số:J  ĩ /UBND-NN&TNMT Hà Nam, ngày M  tháng ế năm 2021
V/v tăng cường triển khai thực hiện các 
biện pháp kiểm soát ô nhiễm không khí

Kính gửi:
- Các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường,
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin 
và Truyền thông, Văn hóa, Thể thao và Du lịch,
Giao thông Vận tải, Công an tỉnh;
- ủ y  ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện Công văn số 3115/BTNMT-TCMT ngày 09 tháng 6 năm 2021 
của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tăng cường triển khai thực hiện các 
biện pháp kiểm soát ô nhiễm không khí tại các tỉnh, thành phố đồng bằng sông 
Hồng; ủ y  ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 
Sở Thông tin Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ủ y  ban nhân dân 
các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nliiệm yụ tổ chức tuyên truyền, vận 
động không để người dân đốt rác thải tự phát, đốt rơm rạ và phụ phẩm nông 
nghiệp sau thu hoạch.

2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Hội 
Nông dân tỉnh, ủ y  ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn người 
nông dân triển khai các biện pháp thu gom, xử lý, chế biến triệt đế phụ phẩm 
nông nghiệp, rơm rạ sau thu hoạch thành các sản phẩm có ích, phục vụ sản xuất 
nông nghiệp, chăn nuôi.

3. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối họp vói các Sở5 ngành, 
địa phương tham mưu ủ y  ban nhân dân tỉnh: triến khai thực hiện các nhiệm vụ 
được Thủ tướng Chính phủ giao tại Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 18 tháng 01 năm 
2021 về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí, đặc biệt lưu ý các 
nhiệm vụ phải hoàn thành trong năm 2021; xây dựng Ke hoạch quản lý chất 
lượng môi trường không khí cấp tỉnh theo hướng dẫn kỹ thuật của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường tại văn bản số 3051/BTNMT-TCMT ngày 07 thán 6 năm 
2021; chỉ đạo xây dựng mạng lưới quan trắc môi trường trong đó có quan trắc 
môi trường không khí thuộc quy hoạch cấp tỉnh, hoàn thành và xin ý kiến các cơ 
quan có thẩm quyền để triển khai thực hiện.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, ủ y  ban nhân dân các 
huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền tăng cường 
kiêm tra, xử lý nghiêm việc đốt chất thải, phụ phẩm nông nghiệp sau thu hoạch 
không đúng quy định.
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5. Sở Giao thông Vận tải, Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Thanh tra Giao 
thông, Cảnh sát Giao thông tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các phương tiện 
chở đất đá, vật liệu xây dựng, chất thải rắn sinh hoạt không che chắn, gây ô 
nhiễm môi trường.

6. Đề nghị Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn tổ 
chức tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên, hộ nông dân không đốt rác thải 
tự phát, đốt rơm rạ và phụ phấm nông nghiệp sau thu hoạch, ký cam kết không 
đốt rơm rạ, phụ phẩm nông nghiệp ngoài đồng.

7. Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông, ủ y  ban 
nhãn dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan tăng cường írao 
đổi, tiếp nhận, xử ỉý thông tin phản ánh của báo chí, người dân về ô nhiễm môi 
trường không khí nhằm kiểm tra, xử lý kịp thời các vụ việc gây ô nhiễm môi 
trường theo quy định của pháp lu ậ t .^

Nơi nhận;
- Chủ tịch ƯBND tỉnh;
- Các PCT ƯBND tỉnh;
- Như kính gửi;
- Hội Nông dân tỉnh; Hội LHPN tỉnh; Tỉnh đoàn;
- Báo Hà Nam, Đài PTTH tỉnh;
- VPƯB: LĐVP; NN,TN&MT, KGVX, GTXD;
- Lưu: VT.
L/MT/2021/CV/07


