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Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

 

Trước tình hình diễn biến ô nhiễm không khí toàn quốc có chiều hướng 

gia tăng tại một số địa phương trong thời gian vừa qua, gây ảnh hưởng đến chất 

lượng môi trường và sức khỏe cộng đồng, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị 

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục chỉ đạo Sở 

Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị chức năng tăng cường công tác kiểm 

soát ô nhiễm không khí và xử lý triệt để các điểm nóng về ô nhiễm bụi, khí thải 

như sau: 

1. Chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường tần suất quan trắc môi trường 

không khí trong chương trình quan trắc định kỳ và hệ thống các trạm quan trắc 

tự động, liên tục trên địa bàn. Những địa phương chưa triển khai hệ thống quan 

trắc tự động cần khẩn trương đầu tư và đưa vào hoạt động hệ thống quan trắc 

không khí tự động để đảm bảo thông tin kịp thời cho cộng đồng và phục vụ hiệu 

quả công tác quản lý nhà nước về chất lượng không khí trên địa bàn.  

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường không khí cần được công bố trên 

Cổng thông tin điện tử và phương tiện truyền thông của Ủy ban; đồng thời kết 

nối về Bộ Tài nguyên và Môi trường để các cơ quan chuyên môn, cơ quan thông 

tấn, báo chí có thể theo dõi, tiếp cận và đưa tin. Trường hợp xảy ra ô nhiễm môi 

trường không khí trên địa bàn có hại cho sức khỏe, đơn vị chức năng cần kịp 

thời cảnh báo cho cộng đồng, nhân dân. 

2. Chỉ đạo cơ quan truyền thông trên địa bàn sử dụng các nguồn dữ liệu 

quan trắc chất lượng môi trường không khí chính thống do các cơ quan có thẩm 

quyền thực hiện để cung cấp thông tin cho cộng đồng xã hội thông qua các 

phương tiện truyền thông hoặc thông tin dự báo khí tượng, thời tiết định kỳ. 

3. Chỉ đạo các đơn vị chức năng và Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã 

tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân không đốt chất thải rắn, rơm rạ 

sau thu hoạch; tổ chức thực hiện các biện pháp hạn chế phát sinh khí thải từ 

phương tiện giao thông và hoạt động xây dựng. Các nguồn phát sinh khí thải 

trên địa bàn phải được tổ chức kiểm kê, đánh giá, xác định rõ nguyên nhân để 

giảm thiểu ô nhiễm không khí và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ 

môi trường không khí theo quy định. Công khai thông tin về các nguồn gây ô 
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nhiễm môi trường không khí, các cá nhân, tổ chức vi phạm các quy định pháp 

luật bảo vệ môi trường trên địa bàn trên các phương tiện thông tin đại chúng.  

4. Tiếp tục bố trí nguồn lực, tăng cường chỉ đạo, đôn đốc và giám sát các 

đơn vị trực thuộc nâng cao năng lực quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường 

không khí, triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch quản lý chất lượng không khí 

trên địa bàn và các nội dung đã được giao tại Quyết định số 985
a
/QĐ-TTg ngày 

01 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch 

hành động quốc gia về quản lý chất lượng không khí đến năm 2020, tầm nhìn 

đến năm 2025.  

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Ủy ban./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo); 

- Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Lưu: VT, TCMT (130). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Võ Tuấn Nhân 
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