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Số:             /UBND-KT 
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không khí và xử lý triệt để các 

điểm nóng về ô nhiễm bụi, khí thải 

Lạng Sơn, ngày       tháng 01 năm 2021 

 

 

                             Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành;  

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 7442/BTNMT-TCMT ngày 30/12/2020 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí và xử lý triệt để 

các điểm nóng về ô nhiễm bụi, khí thải, UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Các sở, ban, ngành tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung công việc 

theo chỉ đạo tại Công văn số 65/UBND-KTN ngày 22/01/2020 của UBND tỉnh về 

việc bảo vệ, cải thiện chất lượng môi trường không khí trên địa bàn tỉnh. 

2. Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường tần suất quan trắc môi trường 

không khí trong chương trình quan trắc định kỳ và hệ thống các trạm quan trắc tự 

động, liên tục trên địa bàn. Thực hiện việc tính toán, công bố chỉ số chất lượng 

không khí xung quanh theo hướng dẫn của Tổng cục Môi trường tại Quyết định số 

1459/QĐ-TCMT ngày 12/11/2019 về việc ban hành Hướng dẫn kỹ thuật tính toán 

và công bố chỉ số chất lượng không khí Việt Nam (VN_AQI); Công bố kết quả 

quan trắc chất lượng môi trường không khí trên Cổng thông tin điện tử và phương 

tiện truyền thông của tỉnh, đồng thời kết nối về Bộ Tài nguyên và Môi trường để 

các cơ quan chuyên môn, cơ quan thông tấn, báo chí có thể theo dõi, tiếp cận và 

đưa tin. Trường hợp xảy ra ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn có hại cho 

sức khỏe, cần tham mưu kịp thời cho UBND tỉnh thực hiện cảnh báo cho Nhân dân 

biết và khuyến cáo thực hiện các biện pháp bảo vệ sức khỏe. 

3. Sở Thông tin và Truyền thông định hướng cho các cơ quan truyền thông, 

báo chí trên địa bàn 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 cộng đồng xã hội thông qua các phương tiện truyền thông hoặc thông tin dự 

báo khí tượng, thời tiết định kỳ. 

4. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục tham mưu UBND tỉnh bố trí 

vốn từ ngân sách nhà nước để triển khai thực hiện hiệu quả công tác 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. 
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5. Uỷ ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo các phòng, đơn vị chức năng, UBND 

cấp xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân không đốt chất thải 

rắn, rơm rạ sau thu hoạch để giảm các nguồn phát sinh khí thải gây ô nhiễm môi 

trường. Tổ chức kiểm kê, đánh giá các nguồn phát sinh khí thải trên địa bàn, 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 theo quy định.  

Thực hiện công khai thông tin về các nguồn gây ô nhiễm môi trường không 

khí, các cá nhân, tổ chức trên địa bàn quản lý vi phạm các quy định pháp luật bảo 

vệ môi trường trên các phương tiện thông tin đại chúng./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên;  

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh, các phòng: THNC, KGVX, 

Trung tâm TH-CB;  

- Lưu: VT, KT (NNT)  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 
 

 

 

 

Lương Trọng Quỳnh 
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