BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:3115

/BTNMT-TCMT

V/v tăng cường triển khai thực hiện các
biện pháp kiểm soát ô nhiễm không khí tại
các tỉnh, thành phố đồng bằng sông Hồng

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2021

Kính gửi: ……………………………………..
Trong thời gian gần đây, chất lượng môi trường không khí tại một số tỉnh,
thành phố khu vực miền Bắc, cụ thể tại thành phố Hà Nội và một số tỉnh, thành
phố lân cận thuộc đồng bằng sông Hồng có xu hướng gia tăng ô nhiễm gây ảnh
hưởng đến sức khoẻ cộng đồng và các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội. Bên
cạnh những nguyên nhân chính đã được xác định do bụi, khí thải từ các hoạt
động giao thông vận tải, xây dựng, sản xuất công nghiệp với lượng thải lớn và
chưa được kiểm soát hiệu quả kết hợp với yếu tố thời tiết bất lợi (nghịch nhiệt)
trong giai đoạn giao mùa thì có nguyên nhân không nhỏ từ hoạt động đốt rơm rạ,
phụ phẩm nông nghiệp sau thu hoạch của người nông dân. Đây là hoạt động
diễn ra hằng năm, lặp đi lặp lại của người nông dân khu vực nông thôn miền Bắc
mà chưa có giải pháp hữu hiệu để giải quyết triệt để. Nhằm kiểm soát, giảm
thiểu ô nhiễm môi trường không khí khu vực miền Bắc nói chung, khu vực Hà
nội và các tỉnh, thành phố đồng bằng sông Hồng nói riêng, Bộ Tài nguyên và
Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo thực hiện các
biện pháp cụ thể sau:
1. Chỉ đạo 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, Ủy
ban nhân dân các quận, huyện, thị xã 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 vụ mùa. Giao các hội nông dân và phụ nữ, đoàn thanh niên tổ chức cho
hội viên, đoàn viên, hộ nông dân ký cam kết không đốt rơm rạ ngoài cánh đồng.
2. Xây dựng các dự án, nhiệm vụ hướng dẫn người nông dân triển khai
các biện pháp thu gom tối đa, xử lý, chế biến triệt để phụ phẩm, rơm rạ sau thu
hoạch thành các sản phẩm có ích.
3. Tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ
giao tại Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 18/01/2021 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 Kế 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 07/6/2021.
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4. Tập trung 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.
5. Chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Cảnh sát Môi trường, chính
quyền cơ sở cấp quận, huyện, phường, xã tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm
việc đốt chất thải, phụ phẩm nông nghiệp sau thu hoạch không đúng quy định;
chỉ đạo Thanh tra Giao thông, Cảnh sát Giao thông 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; quy trách nhiệm cho người đứng đầu chính
quyền cấp cơ sở nếu để xảy ra tình trạng đốt chất thải, chất thải rắn sinh hoạt,
phụ phẩm nông nghiệp, vận chuyển vật liệu xây dựng, chất thải rắn sinh hoạt
không đúng quy định gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn.
6. Thiết lập cơ chế và tăng cường trao đổi, tiếp nhận, xử lý thông tin phản
ánh của báo chí, người dân về ô nhiễm môi trường không khí thông qua đường
dây nóng của địa phương và Tổng cục Môi trường nhằm kiểm tra, xử lý kịp thời
các vụ việc gây ô nhiễm môi trường theo quy định của pháp luật.
Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của quý Cơ quan./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo);
- Lưu: VT, TCMT, QLCL

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Võ Tuấn Nhân
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Phụ lục
Danh sách Ủy ban nhân dân, Sở Tài nguyên và Môi trường
các tỉnh, thành phố gửi công văn
(Kèm theo Công văn số
/BTNMT-TCMT ngày
tháng 6 năm 2021
của Bộ Tài nguyên và Môi trường)
1. Hà Nội
2. Vĩnh Phúc
3. Bắc Ninh
4. Hải Dương
5. Hưng Yên
6. Hà Nam
7. Hòa Bình
8. Phú Thọ
9. Thái Nguyên
10. Bắc Giang./.

