
ỦY BAN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ NHA TRANG 

       Số:   603    /UBND-TNMT 

V/v tăng cường kiểm soát ô nhiễm 

không khí và xử lý triệt để các điểm 

nóng về ô nhiễm bụi, khí thải, đảm 

bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn 

thành phố Nha Trang 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

         Nha Trang, ngày  22    tháng 01   năm 2020             

        

      Kính gửi:   

      -  Công an thành phố; 

  -  Phòng Quản lý Đô thị;  

  -  Phòng Tài nguyên và Môi trường; 

  -  Ban Quản lý dịch vụ Công ích thành phố; 

  -  Ban Quản lý vịnh Nha Trang; 

  -  Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Nha Trang;  

  -  UBND các xã, phường. 
  

      

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa tại công văn số 12429/UBND-

KT ngày 13/12/2019 về việc tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí và xử lý triệt 

để các điểm nóng về ô nhiễm bụi, khí thải đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn 

thành phố. Về vấn đề này, UBND thành phố Nha Trang yêu cầu: 

1. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

-  Chủ trì, tham mưu UBND thành phố tăng cường quản lý, đề xuất các biện 

pháp và giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường; kiểm tra và xử lý triệt để các điểm 

nóng về ô nhiễm bụi, khí thải trên cơ sở Thông báo kết quả quan trắc môi trường của 

Sở Tài nguyên và Môi trường. 

- Tăng cường kiểm tra, công tác bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất, 

đặc biệt là các cơ sở hoạt động sản xuất phát sinh bụi và khí thải tiềm ẩn nguy cơ gây 

ô nhiễm môi trường. 

- Lập kế hoạch kiểm tra, xử lý kiên quyết các hành vi gây ô nhiễm môi trường 

theo quy định của pháp luật; tham mưu cơ quan có thẩm quyền thực hiện các biện 

pháp đình chỉ, chấm dứt hoạt động hoặc di dời ra khỏi khu dân cư đối với các cơ sở 

gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng nhưng không thực hiện các biện pháp khắc 

phục giảm thiểu hoặc không thể khắc phục đến mức phải áp dụng các hình thức trên 

theo quy định. 

2.  Phòng Quản lý Đô thị 

- Tham mưu, đề xuất với Sở Xây dựng các tồn tại trong công tác quản lý, xử 

lý chất thải rắn tại địa bàn thành phố để Sở Xây dựng cập nhật vào điều chỉnh Quy 

hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Khánh Hòa. 



- Phối hợp Ban Quản lý dịch vụ công ích thành phố sớm triển khai lập dự án 

khu xử lý và tái chế chất thải rắn xây dựng trên địa bàn thành phố, sớm giải quyết 

tình trạng đổ trộm chất thải rắn xây dựng như hiện nay. 

3. Ban Quản lý dịch vụ Công ích thành phố và Công ty Cổ phần Môi 

trường đô thị Nha Trang 

- Tăng cường kiểm soát việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải đảm bảo vệ 

sinh môi trường, bố trí thêm các tuyến thu gom rác thải tại các xã chưa có tuyến thu 

gom, tăng cường bổ sung chế phẩm sinh học để giảm thiểu tối đa mùi hôi phát sinh 

tại các điểm tập kết rác và bãi chôn lấp rác Lương Hòa. 

- Tăng cường kiểm soát việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, rác thải ven 

biển và trên các đảo. 

- Tiến hành kiểm tra, lắp đặt bổ sung thêm các thùng rác tại các nơi công cộng, 

khu vực đông dân cư, đặc biệt chú trọng đến các khu dân cư nông thôn, dân cư ven 

sông biển, dân cư sinh sống trên các đảo. 

4. Ban Quản lý vịnh Nha Trang 

Yêu cầu các phương tiện vận chuyển khách du lịch, nhà hàng, lồng bè nuôi 

trồng thủy sản,… tuyệt đối không xả chất thải, rác thải xuống biển.  

5. Công an thành phố 

Tăng cường công tác kiểm tra, phối hợp UBND các xã, phường xử lý các 

phương tiện giao thông đổ trộm phế liệu xây dựng, rác thải không đúng nơi quy 

định. Tổ chức kiểm tra, trinh sát để kịp thời phát hiện và xử lý đối với các cở sở sản 

xuất, kinh doanh xả khí thải, bụi vượt quy chuẩn cho phép gây ô nhiễm môi trường.  

6. UBND các xã, phường 

- Tuyên truyền, vận động nhân dân không đốt chất thải rắn, rơm rạ sau thu 

hoạch. 

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong việc xử lý rác thải, xà bần trái 

phép; cử lực lượng thường xuyên kiểm tra, tuần tra các điểm nóng để kịp thời phát 

hiện và xử lý các phương tiện giao thông đổ trộm phế liệu xây dựng, rác thải không 

đúng nơi quy định, gây mất mỹ quan đô thị và ô nhiễm môi trường. 

UBND thành phố yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 
 

 

   Nơi nhận: (VBĐT)                                                            TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  
    - Như trên;                                                         KT. CHỦ TỊCH 

    - UBND tỉnh (báo cáo);                   PHÓ CHỦ TỊCH 
    - Sở TNMT (để biết);       
    - Lưu: VT (2b).                                               

 
 

                          

         Vũ Chí Hiếu 


		2020-01-22T04:04:56+0700
	Việt Nam
	Vũ Chí Hiếu<vchieu02.nt@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2020-01-22T04:05:41+0700
	Việt Nam
	Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang<nhatrang@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




