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Hiện nay, trên địa bàn huyện một số công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, 

kinh doanh dịch vụ chưa thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường: Tình 

trạng xả nước thải sản xuất, bụi, tiếng ồn, khí thải, chất thải rắn phát thải vẫn còn 

diễn ra ảnh hưởng đến môi trường sống của các hộ dân xung quanh, nhất là các cơ 

sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ xen kẹt trong khu dân cư.  

Để người dân có môi trường sống xanh - sạch - đẹp, UBND huyện yêu 

cầu UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung sau: 

- Tăng cường công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về bảo vệ 

môi trường giúp các công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ 

trên địa bàn đặc biệt là các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ xen kẹt trong khu 

dân cư hiểu và thực hiện đúng theo quy định. 

- Tích cực hướng dẫn, vận động người dân tham gia các hoạt động, mô 

hình bảo vệ môi trường giúp nâng cao nhận thức cộng đồng. Khuyến khích xã 

hội hóa kinh phí thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường tại cộng đồng. 

Hướng dẫn các hộ gia đình sản xuất, kinh doanh dịch vụ xen kẹt trong khu dân 

cư thực hiện tốt các hương ước, quy ước, các quy định trong công tác bảo vệ 

môi trường trên địa bàn. 

- Thường xuyên kiểm tra, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, 

các đơn vị, phòng, ban liên quan, Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện thanh 

tra, kiểm tra hoạt động của các công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh 

doanh dịch vụ trên địa bàn để kịp thời nhắc nhở, xử lý nghiêm các hành vi vi 

phạm, áp dụng các hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu 

quả đối với hành vi vi phạm theo quy định; theo thẩm quyền lập biên bản vi 

phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi 

trường; tập trung giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến công tác bảo vệ 

môi trường.  

UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm các nội 

dung trên. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, UBND các 

xã, thị trấn báo cáo kịp thời về UBND huyện (qua Phòng Tài nguyên và Môi 

trường) để giải quyết./. 
 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường; 

- Lưu: VT. 
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