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KẾ HOẠCH 

Triển khai các hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường nhằm chủ động 

phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

Thực hiện Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 24/01/2020 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút 

corona trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Công văn số 500-CV/ĐUS ngày 30/01/2020 

của Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường về việc phòng chống dịch bệnh viêm 

đường hô hấp do virut Corona gây ra.  

Sở Tài  nguyên và Môi trường xây dựng Kế hoạch triển khai các hoạt động 

kiểm soát ô nhiễm môi trường nhằm phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tăng cường công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường nhằm chủ động 

phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

2. Yêu cầu 

Tập trung chỉ đạo giải quyết các vấn đề liên quan đến việc gây ô nhiễm 

môi trường. 

Từng bước giảm thiểu, kiểm soát, khắc phục tình trạng ô nhiễm và mất vệ 

sinh môi trường tại các khu vực dân cư nông thôn, thành thị,... 

Phát động các phong trào rộng khắp trong nhân dân nhằm thay đổi tập 

quán, ý thức của người dân trong việc phân loại, thu gom và xử lý chất thải, 

không vứt rác vừa bãi, giữ gìn vệ sinh, cảnh quan môi trường. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Tập trung chỉ đạo giải quyết các vấn đề liên quan đến việc gây ô 

nhiễm môi trường 

Kiểm tra theo Kế hoạch và đột xuất đối với các tổ chức, cá nhân trong 

việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đặc biệt đối với 

các tổ chức, cá nhân có nhiều phản ánh, kiến nghị liên quan đến việc gây ô 

nhiễm môi trường; xử lý kịp thời các hành vi vi phạm theo quy định. 

Thực hiện giám sát xả thải các cơ sở có nguy cơ cao gây ô nhiễm môi 

trường. 

2. Từng bước giảm thiểu, kiểm soát, khắc phục tình trạng ô nhiễm và 

mất vệ sinh môi trường tại các khu vực dân cư nông thôn 
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Thực hiện công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng khu vực chuồng trại, chăn 

nuôi; thực hiện công tác vệ sinh môi trường nước sạch vùng nông thôn. 

Đẩy mạnh thực hiện tiêu chí Môi trường (tiêu chí số 17) trong xây dựng 

Nông thôn mới. 

Hướng dẫn, tuyên truyền các huyện, thành phố trong việc thu gom vỏ bao 

bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng. 

Nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ tự quản về bảo vệ môi trường khu 

dân cư. 

3. Phát động các phong trào rộng khắp trong nhân dân nhằm thay 

đổi tập quán, ý thức của người dân trong việc phân loại, thu gom và xử lý 

chất thải, không vứt rác bừa bãi, giữ gìn vệ sinh, cảnh quan môi trường 

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức của các 

tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư trong công tác bảo vệ môi trường, thực hiện 

phân loại, thu gom và xử lý chất thải, không vứt rác bừa bãi, giữ gìn vệ sinh, 

cảnh quan môi trường thông qua loa phát thanh, tuyên truyền lưu động, tờ rơi, 

áp phích, phóng sự,... 

Xử lý nghiêm các hành vi xả thải, gây ô nhiễm môi trường theo quy chế, 

hương ước và theo quy định của pháp luật. 

Tổ chức các hoạt động điểm, mô hình điểm về công tác bảo vệ môi trường 

nhằm dần hình thành thói quen trong công tác giữ gìn vệ sinh môi trường.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Tài nguyên và Môi trường 

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc theo chức năng, nhiệm vụ triển khai thực 

hiện công tác thanh kiểm tra theo Kế hoạch về công tác bảo vệ môi trường; giám 

sát hoạt động xả thải của các cơ sở có nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường; xử 

lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định. 

Chủ động, phối hợp với các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan triển 

khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về bảo vệ môi 

trường. 

2. Các cơ quan phối hợp 

2.1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, thực hiện 

công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng khu vực chuồng trại, chăn nuôi; thực hiện 

công tác vệ sinh môi trường, nước sạch vùng nông thôn. 

2.2. Sở Thông tin và truyền thông 

Tăng cường phổ biến tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của 

cộng đồng trong công tác bảo vệ, nâng cao chất lượng môi trường, giữ gìn vệ 

sinh môi trường khu vực sinh sống, đường làng ngõ xóm; không vứt rác thải bừa 

bãi; thực hiện nếp sống văn minh đô thị,...  



 3 

2.3. UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn; Liên đoàn lao động tỉnh, Hội 

Phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội nông dân tỉnh, Đoàn TNCSHCM 

tỉnh 

Đẩy mạnh các phong trào, cuộc vận động cộng đồng tham gia bảo vệ môi 

trường; huy động sức mạnh tổng hợp của phong trào quần chúng tham gia bảo 

vệ môi trường.  

Tổ chức các hoạt động điểm, mô hình điểm về công tác bảo vệ môi trường 

nhằm dần hình thành thói quen trong công tác giữ gìn vệ sinh môi trường. 

3. UBND các huyện, thành phố 

Tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra, phát hiện, xử lý kịp thời các cơ sở 

có hoạt động xả thải gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn, báo cáo đề xuất trong 

trường hợp vượt quá thẩm quyền theo quy định. Chịu trách nhiệm trước Ủy ban 

nhân dân tỉnh nếu để xảy ra ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn theo 

quy định tại Điểm 1 Khoản 2 Điều 143 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014. 

Chỉ đạo các phòng ban, đơn vị liên quan, UBND các phường, xã, thị trấn 

tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân không vứt rác vừa bãi, 

giữ gìn vệ sinh, cảnh quan môi trường.  

Triển khai các giải pháp từng bước giảm thiểu, kiểm soát, khắc phục tình 

trạng ô nhiễm môi trường và mất vệ sinh tại các khu vực dân cư nông thôn. Đẩy 

mạnh thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn. 

Nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ tự quản về bảo vệ môi trường khu 

dân cư. 

Chỉ đạo các đơn vị thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn; tăng 

cường công tác vệ sinh, thu gom, vận chuyển, xử lý rác đảm bảo tuân thủ các 

quy định về bảo vệ môi trường. 

Sở Tài nguyên và Môi trường trân trọng đề nghị các cơ quan liên quan; 

UBND các huyện, thành phố; các phòng đơn vị thuộc Sở tập trung chỉ đạo, triển 

khai thực hiện các nội dung theo Kế hoạch./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các Sở: NN&PTNT, TTTT; 

- UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn; 

- Liên đoàn lao động tỉnh, Hội Phụ nữ tỉnh, Hội 

Cựu chiến binh tỉnh, Hội nông dân tỉnh, Đoàn 

TNCSHCM tỉnh. 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT, BVMT. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Ngô Viết Hải 
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