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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 18/01/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí 

 

Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 18/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí, sau khi xem xét đề nghị 

của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 36/TTr-STNMT ngày 

08/02/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện với các 

nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 18/01/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn tỉnh 

đạt hiệu quả.  

- Tăng cường phối kết hợp giữa các cấp, ngành trong công tác quản lý chất 

lượng môi trường không khí trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.  

2. Yêu cầu 

- Quán triệt đầy đủ các nội dung của Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 18/01/2021 

của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí. 

- Việc thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 18/01/2021 phải được tiến hành 

nghiêm túc, thường xuyên, đồng bộ, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ, chương 

trình công tác hàng năm. 

- Phân công nhiệm vụ cụ thể của từng sở, ban, ngành và UBND các huyện, 

thành phố. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Tổ chức thực hiện các mục tiêu, chương trình, nhiệm vụ về quản lý chất 

lượng không khí theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 

985a/QĐ-TTg ngày 01/6/2016 phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý 

chất lượng không khí đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 (sau đây gọi tắt là 

Quyết định số 985a/QĐ-TTg ngày 01/6/2016). 

2. Rà soát, đánh giá tình hình chấp hành pháp luật về kiểm soát bụi, khí thải 

tại các cơ sở công nghiệp, hoạt động giao thông, xây dựng thuộc phạm vi quản lý; 

kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, tạm đình chỉ, đình chỉ các cơ sở gây ô 

nhiễm môi trường nghiêm trọng theo quy định của pháp luật. 

3. Tăng cường công tác quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình quan trắc 

chất lượng không khí trên địa bàn tỉnh bảo đảm hiệu quả, đồng thời công bố kết quả 

https://luatminhkhue.vn/search?q=25/CT-TTg&type=doc
https://luatminhkhue.vn/search?q=25/CT-TTg&type=doc
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quan trắc và kịp thời cảnh báo ô nhiễm không khí cho cộng đồng; đầu tư xây dựng 

03 trạm quan trắc tự động môi trường không khí xung quanh trên địa bàn tỉnh. 

4. Tổ chức kiểm tra, kiểm soát chất lượng khí thải phát sinh từ các cơ sở có 

nguồn thải lớn, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao như: nhiệt điện than, hóa 

chất, phân bón…; đồng thời yêu cầu các cơ sở phát sinh khí thải phải có hệ thống                                 

xử lý khí thải đảm bảo theo quy định; 100% các cơ sở thuộc đối tượng phải quan 

trắc khí thải tự động, liên tục, lắp đặt hệ thống, thiết bị quan trắc khí thải tự động và 

truyền dữ liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định, thời gian hoàn thành 

trước 31/12/2021; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo thẩm quyền 

hoặc đề xuất các biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 

 5. Tuyên truyền, giáo dục và nâng cao năng lực, nhận thức về quản lý chất 

lượng không khí; xây dựng và thực hiện cơ chế, chính sách khuyến khích các cơ sở 

sản xuất sử dụng nhiên liệu sạch, đổi mới công nghệ, áp dụng sản xuất sạch hơn để 

giảm phát thải khí thải; khuyến khích người dân sử dụng phương tiện giao thông 

công cộng, thân thiện với môi trường; hướng dẫn các hộ dân sử dụng hiệu quả rơm 

rạ, phụ phẩm nông nghiệp sau thu hoạch thay cho việc đốt. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Tài nguyên và Môi trường 

- Là đơn vị đầu mối tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch này, định kỳ báo 

cáo UBND tỉnh hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về quản lý chất lượng 

môi trường không khí, các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường 

không khí cho cán bộ quản lý môi trường các cấp, các ngành và người phụ trách 

môi trường tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.  

- Tiếp tục đôn đốc hướng dẫn các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các 

mục tiêu, chương trình, nhiệm vụ về quản lý chất lượng không khí theo đúng nội 

dung tại Quyết định số 985a/QĐ-TTg ngày 01/6/2016. 

- Yêu cầu 100% các cơ sở thuộc đối tượng phải quan trắc khí thải tự động, 

liên tục lắp đặt hệ thống, thiết bị quan trắc khí thải tự động, liên tục và truyền dữ 

liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định, thời gian hoàn thành trước 

31/12/2021. 

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường công tác thanh tra, 

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

các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh; tham mưu xử lý nghiêm 

các trường hợp có hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. 

- Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường không khí, 

trong đó chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng thẩm định đánh 

giá báo cáo tác động môi trường đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh nói 

chung và các dự án có phát sinh khí thải nói riêng. 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng 03 trạm quan trắc 

tự động môi trường không khí xung quanh trên địa bàn tỉnh. 
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2. Sở Xây dựng 

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc thực 

hiện các quy định, biện pháp về kiểm soát bụi, khí thải trong hoạt động xây dựng. 

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch đô thị, bảo đảm mật độ cây 

xanh, mặt nước trong đô thị theo đúng các quy chuẩn, tiêu chuẩn quy định. 

3. Sở Giao thông Vận tải 

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn và giám sát chặt 

chẽ việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường, nhất là các giải pháp hiệu quả đảm 

bảo ngăn ngừa, hạn chế, giảm thiểu bụi, khí thải trong hoạt động vận tải và xây 

dựng công trình giao thông. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến khích người dân sử dụng phương 

tiện giao thông công cộng, phương tiện giao thông vận tải thân thiện với môi trường. 

- Thực hiện quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với phương 

tiện giao thông vận tải. 

4. Sở Khoa học và Công nghệ 

- Xây dựng và thực hiện cơ chế, chính sách khuyến khích các cơ sở sản xuất 

sử dụng nhiên liệu sạch, đổi mới công nghệ, áp dụng sản xuất sạch hơn để giảm phát 

thải khí thải.  

- Nâng cao chất lượng thẩm định về công nghệ kỹ thuật của các dự án 

đầu tư, đảm bảo không có dự án được phép có máy móc, thiết bị, dây truyền với  

công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường. 

- Hỗ trợ, đầu tư nghiên cứu khoa học cho các hoạt động về quản lý và kiểm 

soát chất lượng không khí; thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao công nghệ xử lý, tái 

chế các phụ phẩm nông nghiệp đặc biệt là rơm, rạ phát sinh sau thu hoạch. 

5. Sở Công Thương 

          - Tăng cường kiểm soát đối với các dự án, nhà máy có nguồn thải lớn, có 

nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao như: nhiệt điện than, hóa chất, phân bón,... 

 - Nghiên cứu, xây dựng chính sách khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp 

sử dụng năng lượng sạch và công nghệ thân thiện với môi trường, sử dụng hiệu 

quả tài nguyên trong hoạt động sản xuất.  

 - Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra, giám sát việc thực 

hiện các giải pháp bảo vệ môi trường không khí của các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh thuộc các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; tham mưu cơ quan có thẩm 

quyền xử lý vi phạm (nếu có) đối với các trường hợp có hành vi vi phạm quy định 

của pháp luật về bảo vệ môi trường.  

6. Sở Y tế 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra thực hiện việc quan 

trắc các tác động từ hoạt động của ngành y tế đối với môi trường không khí; tăng 

cường kiểm soát ô nhiễm không khí từ các lò đốt chất thải y tế. 

- Nghiên cứu, đánh giá tác động, cảnh báo nguy cơ ô nhiễm không khí đến 

bệnh tật, sức khỏe cộng đồng và đề xuất các biện pháp bảo vệ sức khỏe cộng đồng. 
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7. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

 - Tăng cường thực hiện công tác quản lý nhà nước về kiểm soát ô nhiễm 

không khí trong hoạt động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản. 

 - Tăng cường công tác tuyên truyền tới người dân không đốt các phụ phẩm 

nông nghiệp và xử lý đúng quy định để bảo vệ môi trường; hướng dẫn triển khai 

việc thu gom, xử lý, chế biến phụ phẩm sau thu hoạch thành các sản phẩm có ích.  

8. Sở Thông tin và Truyền thông 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường tuyên truyền, phổ 

biến thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng về chất lượng môi trường 

không khí, các nguy cơ và tác hại của ô nhiễm không khí tới sức khỏe con người, 

các biện pháp ngăn ngừa ô nhiễm không khí. 

- Sử dụng thông tin về chất lượng không khí do các cơ quan có thẩm quyền 

cung cấp. Xử lý nghiêm các trường hợp đưa thông tin sai lệch, gây hoang mang 

trong cộng đồng theo quy định của pháp luật. 

9. Sở Tài chính 

Căn cứ khả năng ngân sách, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên 

quan, tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy 

định hiện hành. 

10. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Phối hợp với Sở Tài chính cân đối, bố trí nguồn vốn từ ngân sách nhà nước 

và các nguồn vốn khác để thực hiện các nội dung của Kế hoạch này theo quy định 

hiện hành. 

11. Công an tỉnh 

 - Chủ động rà soát, nắm tình hình nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các tổ 

chức, cá nhân vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường nói chung, các hành vi 

gây ô nhiễm môi trường không khí nói riêng. 

 - Phối hợp với các sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan trong phòng 

ngừa, ngăn chặn, xử lý các tổ chức, cá nhân nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây 

chuyền công nghệ xử lý khí thải lạc hậu không đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi 

trường trên địa bàn tỉnh. 

12. Ban quản lý các KCN tỉnh 

 - Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các cơ sở sản xuất 

trong các khu công nghiệp có phát sinh khí thải thực hiện đầu tư hệ thống xử lý 

khí thải đảm bảo chất lượng khí thải đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường cho phép; 

đôn đốc các cơ sở trong các khu công nghiệp thuộc đối tượng phải quan trắc khí 

thải tự động, liên tục thực hiện lắp đặt hệ thống, thiết bị quan trắc khí thải tự động 

và truyền dữ liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường đáp ứng thời gian theo quy 

định; tham mưu cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm (nếu có) đối với các trường 

hợp vi phạm về quản lý môi trường không khí. 
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 - Trong quá trình thẩm định chủ trương, cấp giấy chứng nhận đầu tư, tham 

mưu cơ quan có thẩm quyền không chấp thuận các dự án có công nghệ lạc hậu, 

phát sinh nguồn khí thải lưu lượng lớn, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. 

13. UBND các huyện, thành phố 

- Tăng cường tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của cộng 

đồng về kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn quản lý. 

- Đôn đốc, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh có phát sinh khí thải 

thuộc địa bàn quản lý thực hiện các giải pháp kiểm soát các nguồn khí thải phát 

sinh; thực hiện chương trình giám sát chất lượng môi trường định kỳ theo đúng chỉ 

tiêu, tần suất đã cam kết trong cam kết bảo vệ môi trường hoặc đề án bảo vệ môi 

trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường đã được xác nhận. 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm về bảo vệ môi trường, nhất 

là các vi phạm về công tác quản lý chất lượng môi trường không khí trên địa bàn. 

 - Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị có liên quan thực 

hiện các nội dung của Kế hoạch này. 

IV. KINH PHÍ VÀ NGUỒN VỐN 

- Các cơ quan trên địa bàn tỉnh được giao thực hiện các nhiệm vụ trong Kế 

hoạch, hàng năm xây dựng dự toán thực hiện gửi cơ quan Tài chính theo phân cấp 

Ngân sách Nhà nước hiện hành. 

- Huy động các nguồn vốn xã hội hóa, nguồn vốn ODA, các nguồn vốn hợp 

pháp khác để triển khai thực hiện các giải pháp kiểm soát ô nhiễm môi trường 

không khí; lồng ghép thực hiện với các chương trình, kế hoạch khác có liên quan. 

- UBND các huyện, thành phố chủ động cân đối, bố trí kinh phí để thực hiện 

các nhiệm vụ được giao theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 

18/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi 

trường không khí, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan 

nghiêm túc triển khai thực hiện để công tác quản lý chất lượng môi trường không 

khí trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả./. 

 Nơi nhận: 
- Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các sở, ngành của UBND tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Lưu: VT, VP3, 4, 5. 

      Kh_Vp3_02KH 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Nguyễn Cao Sơn 
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