ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2526 /UBND-KTN

Quảng Nam, ngày 08 tháng 5 năm 2020

V/v tăng cường trách nhiệm quản lý
nhà nước về thực hiện chính sách, pháp
luật bảo vệ môi trường đối với ngành
công nghiệp năng lượng, vật liệu xây
dựng và chế biến thực phẩm

Kính gửi:

- Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Công
Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây
dựng, Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ,
Nông nghiệp và PTNT;
- Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện ý kiến của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của
Quốc hội khóa XIV tại Báo cáo số 1680/BC-UBKHCNMT14 ngày 18/3/2020
và đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình sơ 295/TTr-STNMT
ngày 05/5/2020 về thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường đối với
ngành công nghiệp năng lượng (CNNL), vật liệu xây dựng (VLXD) và chế biến
thực phẩm (CBTP); UBND tỉnh yêu cầu:
1. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên
quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên
truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các doanh nghiệp sản
xuất, kinh doanh ngành CNNL, VLXD và CBTP nói riêng và các doanh nghiệp
nói chung trên địa bàn tỉnh; thực hiện hiệu quả các giải pháp huy động sự tham
gia của cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường; phối hợp chặt chẽ với Bộ
Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong công tác
thanh tra, kiểm tra việc thực hiện thủ tục môi trường, xây dựng và vận hành
công trình bảo vệ môi trường, quan trắc, xả thải của các doanh nghiệp có nguy
cơ ô nhiễm môi trường cao thuộc ngành CNNL, VLXD và CBTP trên địa bàn
theo thẩm quyền.
2. Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai
chịu trách nhiệm thực hiện và tham mưu UBND tỉnh thực hiện đầy đủ các chính
sách, pháp luật về bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền quản lý theo phân cấp,
ủy quyền.
3. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành
phố nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh ban hành các quy định về giám sát, lộ
trình thực hiện xóa bỏ các lò gạch nung, lò vôi thủ công sử dụng công nghệ lạc
hậu, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân dân.
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4. Sở Xây dựng và các Sở chuyên ngành, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu
Lai xem xét chỉ thực hiện cấp giấy phép xây dựng đối với các dự án khi đảm bảo
thủ tục hồ sơ về môi trường được cấp có thẩm quyền phê duyệt và chịu trách
nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.
5. Sở Tài nguyên và Môi trường lập dự toán kinh phí thực hiện công tác
bảo vệ môi trường hằng năm gửi Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí đủ
kinh phí cho theo quy định.
6. Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh ban hành chính sách
khuyến khích, thu hút các nhà đầu tư vào lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa
bàn. Không cấp phép đầu tư các dự án sản xuất ngành CNNL, VLXD và CBTP
có công nghệ lạc hậu, sử dụng nhiều năng lượng, tài nguyên, có nguy cơ gây ô
nhiễm môi trường.
7. UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các Sở, ngành liên
quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường
cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh; giám sát chặt chẽ các nguồn thải
phát sinh có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn; chủ động kiểm tra,
xử lý hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm về bảo vệ môi
trường trên địa bàn.
Yêu cầu thủ trưởng các Sở, Ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị
xã, thành phố phối hợp triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBKHCN&MT QH14 (B/c);
- TTTU, HĐND tỉnh (B/c);
- Đoàn Đại biểu QH tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, KTTH, KTN.
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