
 

UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /STNMT-MT 

V/v tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí 

và xử lý triệt để các điểm nóng về  

ô nhiễm bụi, khí thải  

Bắc Kạn, ngày     tháng 3  năm 2023 

        Kính gửi: 

     - Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh Bắc Kạn; 

     - UBND các huyện, thành phố Bắc Kạn. 

  

Thực hiện Văn bản số 1253/PC-UBND ngày 06/3/2023 của UBND tỉnh Bắc 

Kạn Phiếu chuyển Văn bản số 436/KSONMT-QTMT ngày 02/3/2023 của Cục 

Kiểm soát ô nhiễm môi trường về việc tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí và 

xử lý các điểm nóng về ô nhiễm bụi, khí thải. Trong đó, giao Sở Tài nguyên và 

Môi trường chủ trì thực hiện Văn bản số 436/KSONMT-QTMT ngày 02/3/2023 

của Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường. Để tăng cường kiểm soát ô nhiễm không 

khí và kịp thời có các biện pháp nhằm kiểm soát, giảm thiểu ô nhiễm và hạn chế 

các tác động tiêu cực của ô nhiễm không khí trên địa bàn tỉnh. Sở Tài nguyên và 

Môi trường đề nghị các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện một số 

nội dung sau: 

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 812/KH-UBND ngày 29/12/2021 của 

UBND tỉnh Bắc Kạn về quản lý chất lượng môi trường không khí trên địa bàn tỉnh 

Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025. 

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn người dân thực hiện các 

biện pháp, giải pháp giảm thiểu bụi phát sinh trong môi trường không khí, bảo 

vệ sức khỏe. 

- Các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh sử dụng các kết quả, 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. 

- Ủy ban nhân dân cấp huyện phối với UBND cấp xã: Thường xuyên tổ chức 

kiểm tra, đôn đốc các chủ dự án, đơn vị quản lý, thi công các công trình xây dựng, 

giao thông, cải tạo hạ tầng đô thị trên địa bàn mình quản lý thực hiện nghiêm các 

biện pháp ngăn ngừa, giảm thiểu phát tán bụi, khí thải ra môi trường xung quanh 

(che chắn công trình, phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng, phế thải xây 

dựng, phun nước, rửa đường, rửa xe ra vào công trình, …); 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. Kiểm tra thực tế, xác định và ngăn 



 

chăn kịp thời 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 đính 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. 

Với các nội dung trên, đề nghị các đơn vị quan tâm triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/cáo); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng Sở; 

- Phòng Môi trường; 

- Lưu: VT, HS (LN 02b). 

 

KT. GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Minh    
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