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UBND TỈNH HÀ TĨNH 
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  c     - T  d  - H       c 
 

Số:   334/KL-TNMT 
 

Hà Tĩnh, ngày 01 tháng  02 năm 2019 

 

KẾT LUẬN THANH TRA 

Việc c ấ   à     á   u t bả  vệ môi trườ g trê  địa bà   uyệ  Cẩm Xuyê  

 

Ngày 08/10/2018, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành 

Quyết định số 294/QĐ-STNMT về thanh tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ 

môi trường trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên, đồng thời chỉ đạo Đoàn thanh tra 

xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện. Sau khi xem xét Báo cáo số 01/BC-

ĐTT ngày 25/01/2019 của Đoàn Thanh tra, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi 

trường kết luận như sau: 

A.  ẶC  IỂM TÌNH HÌNH CHUNG 

Huyện Cẩm Xuyên nằm về phía Đông của Tỉnh Hà Tĩnh, toàn huyện có 

25 xã và 2 thị trấn, diện tích tự nhiên 63.554,37 ha, dân số 153.518 người với 

38.455 hộ. Trên địa bàn huyện có quốc lộ 1A đi qua, với chiều dài 25 km và 

Quốc lộ 15B đi qua, với chiều dài 18 km; có bờ biển với chiều dài 18 km, trong 

đó có bãi biển Thiên Cầm là khu nghỉ mát đang được quy hoạch thành khu du 

lịch Quốc gia, diện tích 1.570ha; có nhiều công trình thuỷ lợi lớn như Hồ Kẽ Gỗ, 

Hồ Sông Rác, Hồ Thượng Tuy và nhiều hồ đập nhỏ khác; có Cụm công nghiệp 

với diện tích 50 ha; có nhiều tiềm năng về phát triển kinh tế trong các lĩnh vực 

nông nghiệp, công nghiệp, du lịch và thương mại dịch vụ, do đó đã có nhiều dự 

án đầu tư trên địa bàn, nhất là các dự án chăn nuôi tập trung, nuôi trồng thủy sản 

và các nhà máy sản xuất tại Cụm công nghiệp Bắc Cẩm Xuyên... 

B. KẾT QUẢ THANH TRA, KIỂM TRA 

1. Về cô g tác ba   à   các vă  bả  c ỉ đ   t  c  iệ : 

- Sau khi Luật bảo vệ môi trường năm 2014 có hiệu lực, UBND huyện 

Cẩm Xuyên đã ban hành các văn bản chỉ đạo tổ chức thực hiện như: Quyết định 

số 4316/QĐ-UBND ngày 16/11/2017 quy định mức giá cụ thể đối với dịch vụ 

thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên; 

Kế hoạch số 1320/KH-UBND ngày 22/6/2018 về kế hoạch thực hiện Nghị quyết 

số 61/2014/NQ-HĐND ngày 31/12/2014 về phê duyệt đề án Nâng cao hiệu quả 

quản lý chất thải rắn giai đoạn 2015-2020 và định hướng những năm tiếp theo 

trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên từ năm 2018 đến 2020; Văn bản số 1705/UBND 

ngày 16/8/2018 triển khai phân loại, lưu giữ, vận chuyển và xử lý rác thải sinh 

hoạt trên địa bàn huyện; Văn bản số 303/UBND-TNMT ngày 07/2/2018 tăng 

cường quản lý môi trường tại các khu vực nuôi trồng thủy sản nước mặn, nước 

lợ; Kế hoạch số 298/KH-UBND ngày 27/2/2017 về quản lý chất thải y tế huyện 

Cẩm Xuyên giai đoạn 2016-2020; Văn bản số 379/CTHĐ-UBND ngày 
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01/3/2018 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 

07/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối 

với một số lĩnh vực về bảo vệ môi trường đến năm 2025 và những năm tiếp 

theo. 

- Tồn tại: UBND huyện Cẩm Xuyên chưa có Văn bản chỉ đạo thực hiện 

kế hoạch thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn theo Kế 

hoạch số 1073/QĐ-UBND ngày 20/4/2017 của UBND tỉnh. 

2. Về cô g tác t ẩm đị  , xác       ồ sơ bả  vệ môi trườ g 

Từ năm 2015 đến thời điểm thanh tra, UBND huyện Cẩm Xuyên đã xác 

nhận 158 hồ sơ cam kết BVMT/kế hoạch BVMT/Đề án bảo vệ môi trường đơn 

giản; Bao gồm: 82 hồ sơ cam kết/ kế hoạch BVMT và 76 hồ sơ đề án Bảo vệ 

môi trường đơn giản. Qua kiểm tra 66 hồ sơ cam kết/kế hoạch BVMT, cho thấy: 

- Có 28 hồ sơ Kế hoạch BVMT (chiếm 42,42%) không ký dưới từng trang 

theo quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 33 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT 

ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

- Có 04 hồ sơ Cam kết/Kế hoạch BVMT (chiếm 6,06%) không nêu biện 

pháp chống thấm giảm thiểu nước thải đối với các cơ sở chăn nuôi lợn, cơ sở 

nuôi trồng thủy sản theo quy định tại Khoản 5 Điều 26 Luật Tài nguyên nước.  

- Có 03 hồ sơ Cam kết/Kế hoạch BVMT (chiếm 4,54%) áp dụng quy 

chuẩn, quy định đã hết hiệu lực tại thời điểm xác nhận. 

- Có 03 hồ sơ  hồ sơ Cam kết/Kế hoạch BVMT (chiếm 4,54%) nêu tần 

suất 02 lần/năm không đúng theo quy định mục 3 phụ lục 10 và khoản 1 Điều 25 

Thông tư 31/2016/TT-BTNMT ngày 14/10/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường. 

- Có 04 hồ sơ (chiếm 6,06%) Kế hoạch BVMT thể hiện diện tích xây 

dựng chuồng trại chăn nuôi không thống nhất với quy hoạch mặt bằng sử dụng 

đất được UBND huyện phê duyệt (quy định tại Khoản 1, Điều 12 Nghị định số 

18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ), gồm:  Trang trại chăn nuôi 

tập trung tại xã Cẩm Quan của bà Phạm Thị Dịu;  Trang trại chăn nuôi tập 

trung tại xã Cẩm Lạc của Ông Võ Kim Diệp;  Trang trại chăn nuôi tập trung 

tại xã Cẩm Lạc của Ông Nguyễn Trọng Toàn;  Xây dựng mô hình chăn nuôi 

Lợn thương phẩm của bà Nguyễn Thị Hoa. 

3. Cô g tác kiểm tra sau k i xác       ồ sơ BVMT. 

- Từ 2015 đến 2017, UBND huyện Cẩm Xuyên đã chỉ đạo Phòng TNMT 

phối hợp với các phòng ban liên quan tổ chức 3 đoàn kiểm tra trên các lĩnh vực 

chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản trên địa bàn. Qua kiểm tra, đã phát hiện một số 

tồn tại trong công tác bảo vệ môi trường của các cơ sở, như: chưa bố trí thùng 

đựng rác thải nguy hại, hệ thống hồ sinh học xử lý nước thải chưa đảm bảo, 

chưa quan trắc giám sát môi trường định kỳ,... UBND huyện cũng đã có các Văn 

bản gửi các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn yêu cầu thực hiện các biện 
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pháp bảo vệ môi trường và thực hiện quan trắc môi trường định kỳ trong quá 

trình hoạt động.  

- Một số tồn tại: UBND huyện Cẩm Xuyên không có văn bản hướng dẫn 

các đơn vị rà soát lại công trình BVMT khi số liệu quan trắc vượt quy chuẩn, 

không thông báo kết luận kết quả kiểm tra, không có biện pháp chấn chỉnh các 

đơn vị có sai phạm và không có văn bản yêu cầu các đơn vị khắc phục các tồn 

tại trong công tác bảo vệ môi trường theo quy định.  

4. Cô g tác quả   ý c ất t ải rắ  trê  địa bà   uyệ . 

- UBND huyện đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo các xã, thị trấn 

tăng cường công tác vệ sinh môi trường, thu gom, vận chuyển và xử lý rác trên 

địa bàn huyện vào các dịp lễ, mùa du lịch biển, hướng dẫn các địa phương trong 

xây dựng nông thôn mới; Ban hành Quyết định quy định mức giá cụ thể đối với 

dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt, Kế hoạch thực hiện đề 

án Nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn, văn bản chỉ đạo, triển khai phân loại, 

lưu giữ, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt, bố trí 494 bể chứa thu gom vỏ 

bao thuốc bảo vệ thực vật trên các cánh đồng tại 19 xã, thị trấn. 

- Tồn tại:  

+ Các vỏ bao thuốc BVTV do các HTX môi trường thu gom về đốt tại các 

bãi rác tập trung hoặc thực hiện chôn lấp nhưng chưa đúng quy định tại Thông 

tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT ngày 16/5/2016 của Bộ 

NN&PTNT và Bộ TNMT về hướng dẫn việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao 

gói thuộc bảo vệ thực vật sau sử dụng;  

+ Vẫn còn tồn tại một số điểm tập kết rác thải không đúng quy định như: 

trục đường 19/5 (gần điểm vào khu quy hoạch nuôi tôm thôn Phú Hòa, xã Cẩm 

Hòa) rác tập trung tại 02 điểm lớn và một số điểm nhỏ lẻ, rác tập kết gần Cầu 

trên đoạn đường QL 18C, đường QL1A đoạn qua xã Cẩm Thành;.... Một số 

điểm trung chuyển rác thuộc các xã Cẩm Phúc, Cẩm Trung, Cẩm Sơn vẫn còn 

hiện tượng tập kết và xử lý không đúng quy định.  

5. Kết quả kiểm tra việc c ấ   à     á   u t về BVM t i các đơ  vị. 

Để đánh giá việc chấp hành pháp luật về BVMT tại các đơn vị, Đoàn 

thanh tra đã kiểm tra tại 05 cơ sở sản xuất kinh doanh, khu nuôi trồng thủy sản 

tập trung tại xã Cẩm Hòa và 02 đơn vị cấp xã (UBND các xã: Cẩm Yên và Cẩm 

Nhượng), kết quả cho thấy:  

5.1. Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh: Có 02/2đơn vị chưa lập hồ sơ 

quan trắc môi trường năm 2017, 2018; Có 03/05 đơn vị chưa có hồ sơ thuê đất 

theo quy định; Có 03 đơn vị hồ sinh học không có biện pháp chống thấm (Trang 

trại chăn nuôi của các hộ Ông Bùi Vĩnh Huế tại thôn Bắc Thành, xã Cẩm 

Dương; hộ Bà Lê Thị Bích Thủy thôn 4 xã Cẩm Phúc; và hộ Ông Phan Xuân 

Phong tại thôn Bắc Thành, xã Cẩm Dương); Có 01 đơn vị bể biogas đã bị thủng, 

không đảm bảo (Trang trại chăn nuôi của hộ Ông Bùi Vĩnh Huế tại thôn Bắc 
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Thành, xã Cẩm Dương); Có 02 đơn vị chưa xây lắp các công trình BVMT theo 

hồ sơ cam kết BVMT đã được xác nhận (Trang trại chăn nuôi hộ Bà Lê Thị Bích 

Thủy và hộ Ông Phạm Văn Lành thôn 4, Cẩm Phúc) 

5.2.Một số cơ sở nuôi tôm tập trung khác tại xã Cẩm hòa: 

Theo kết quả kiểm tra, rà soát của Phòng Tài nguyên và Môi trường 

huyện Cẩm Xuyên, hiện nay trên địa bàn 2 xã (Cẩm Hòa và Cẩm Dương) có 29 

cơ sở nuôi tôm trên cát tự phát của các hộ gia đình cá nhân không phù hợp với 

quy hoạch, chưa làm hồ sơ thủ tục về đất đai và môi trường. 

Tại khu vực nuôi tôm tập trung của vùng quy hoạch nuôi tôm thôn Bắc 

Hòa, xã Cẩm Hòa (53,6 ha): đã đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông, đường điện. 

Qua kiểm tra các hộ nuôi tôm trong vùng quy hoạch tự xây dựng hệ thống thoát 

thải (ống thoát bằng bê tông tròn, hoặc bằng PVC) và thoát thải ra biển Cẩm 

Hòa, các ống thoát thải có dấu hiệu rò rỉ, có một số hộ thải nước thoát ra mương 

đất liền kề với ranh giới đất dự án, tại điểm cuối hệ thống thoát thải nước thải có 

màu nâu đen, mùi hôi, còn lẫn một số tôm chết theo đường ống thoát thải. 

5.3. Việc chấp hành pháp luật về BVMT tại các xã, thị trấn  

* UBND xã Cẩm Yên: Trên địa bàn xã có 04 điểm trung chuyển rác, qua 

kiểm tra có 01 điểm tại thôn Yên Mỹ một số rác đang còn tập kết ngoài hàng rào 

điểm trung chuyển. UBND xã Cẩm Yên đã bố trí 30 thùng trên các cánh đồng 

để thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng và đồng thời thông báo, 

tuyên truyền cho bà con nông dân thực hiện. Qua kiểm tra, một số điểm bao gói 

để xung quanh thùng, chưa được thu gom, chưa có phương án vận chuyển xử lý 

bao gói thuốc BVTV, chưa thực hiện báo cáo tổng hợp tình hình phát sinh, thu 

gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng gửi UBND huyện. Tại Trạm y tế 

xã Cẩm Yên đã xây dựng 01 lò bê tông để đốt các loại chất thải y tế phát sinh tại 

trạm y tế, nhưng chưa có phương án xử lý theo đúng quy định tại Thông tư số 

58/2015/TTLT-BYT-BTNMT.  

Về thực hiện đề án thu gom chất thải rắn sinh hoạt: Theo báo cáo của 

HTX môi trường xã Cẩm Yên thì việc áp dụng mức giá dịch vụ đang gặp khó 

khăn, nhân dân chưa đồng tình với mức thu theo Quyết định của UBND huyện 

Cẩm Xuyên, UBND xã Cẩm Yên đang tiếp tục vận động để thực hiện. 

* Tại xã Cẩm Nhượng: Trên địa bàn xã không bố trí các điểm trung 

chuyển rác; rác thải sinh hoạt được HTX vệ sinh môi trường trực tiếp thu gom 

đến từng hộ dân với tần suất 03 lần/tuần; kiểm tra 1 số trục đường trên địa bàn 

xã vẫn còn hiện tượng rác thải vứt bừa bãi dọc ven đường xuống khu quy hoạch 

cụm công nghiệp; tại Trạm y tế xã rác thải sinh hoạt được thu gom và hợp đồng 

với HTX môi trường Cẩm Nhượng vận chuyển, xử lý; đối với rác thải y tế 

(bông, băng gạc, kim tiêm) được đốt bằng lò đốt thủ công, đối với chai lọ đựng 

thuốc thì thu gom đổ vào hố bằng bê tông, nhưng chưa phân loại, xử lý rác thải y 

tế theo đúng quy định theo Thông tư số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT. 
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- Hiện tại trên địa bàn xã Cẩm Nhượng chưa triển khai thực hiện mức thu 

theo Quyết định số 4316/QĐ-UBND ngày 16/11/2017 của UBND huyện Cẩm 

Xuyên. 

C. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 

I. KẾT LUẬN 

1. Ưu điểm: Để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi 

trường, UBND huyện Cẩm Xuyên đã kịp thời ban hành các văn bản triển khai 

thi hành luật bảo vệ môi trường 2014, theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh và 

hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường. Phòng Tài nguyên và Môi trường, 

các phòng liên quan và các địa phương trên địa bàn đã tổ chức triển khai thực 

hiện các nội dung về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn, như: triển khai 

phân loại, lưu giữ, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt, có các biện pháp quản 

lý môi trường tại các khu vực nuôi trồng thủy sản; tổ chức xác nhận hồ sơ bảo 

vệ môi trường theo thẩm quyền, đúng thời hạn quy định. Vì vậy, công tác bảo vệ 

môi trường trên địa bàn của huyện đang từng bước đi vào nề nếp, góp phần nâng 

cao nhận thức cho mọi người dân tham gia công tác vệ sinh môi trường, đặc biệt 

là phong trào xây dựng NTM. 

2. N ữ g tồ  t i: Các tồn tại trong quá trình thực hiện công tác quản lý 

Nhà nước về bảo vệ Môi trường huyện Cẩm Xuyên được thể hiện tại phần B 

(Kết quả thanh tra, kiểm tra), trong đó có một số nội dung chính đó là:  

- Chưa ban hành Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế 

nguy hại theo Quyết định số 1073/QĐ-UBND ngày 20/4/2017 của UBND tỉnh 

về Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn 

tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn đến năm 2025.  

- Chất lượng thẩm định và xác nhận một số hồ sơ cam kết BVMT/kế 

hoạch BVMT chưa đạt yêu cầu;   

- Chưa thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các tổ chức, cá 

nhân sau khi xác nhận hồ sơ bảo vệ môi trường. Để xảy ra tình trạng một số cơ 

sở hoạt động sản xuất kinh doanh khi chưa có thủ tục về đất đai, môi trường ..; 

Đối với các cơ sở đã kiểm tra nhưng không xử lý hoặc thiếu biện pháp chấn 

chỉnh xử lý theo quy định dẫn đến hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý chưa cao. 

- Không tổ chức thực hiện kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất 

thải y tế nguy hại theo chỉ đạo của UBND tỉnh; Để các địa phương thực hiện thu 

gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng chưa đúng theo 

Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT ngày 16/5/2016 của 

Bộ NN&PTNT và Bộ TNMT về hướng dẫn việc thu gom, vận chuyển và xử lý 

bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng.  

3. Về trác    iệm: Để xảy ra một số sai phạm, tồn tại như đã nêu tại mục 

B trách nhiệm thuộc về UBND huyện Cẩm Xuyên, trước hết là trách nhiệm của 

phòng Tài nguyên và Môi trường, cụ thể: 
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- Không tham mưu UBND huyện chỉ đạo các địa phương thực hiện kế 

hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại theo chỉ đạo của 

UBND tỉnh tại Quyết định 1073/QĐ-UBND ngày 20/4/2017; thiếu biện pháp 

chỉ đạo các địa phương thực hiện nghiêm, túc thu gom, xử lý chất thải, đặc biệt 

là chất thải y tế; 

- Không xem xét kỹ các hồ sơ và các quy định của pháp luật hiện hành trong 

quá trình thẩm định, tham mưu Lãnh đạo UBND huyện ký xác nhận cam kết 

BVMT theo đúng quy định;   

- Có tổ chức kiểm tra, nhưng không tham mưu UBND huyện xử lý đối với 

các cơ sở sản xuất kinh doanh hoạt động gây ô nhiễm môi trường, sử dụng đất khi 

chưa có thủ tục đất đai, môi trường ... theo quy định 

II. KIẾN NGHỊ, XỬ LÝ. 

1. Trên cơ sở kết quả thanh tra của Đoàn, căn cứ các quy định của pháp 

luật, Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu UBND huyện Cẩm Xuyên thực hiện 

một số nội dung sau: 

- Căn cứ quy định của pháp luật về Bảo vệ môi trường và các quy định 

pháp luật khác có liên quan chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường, các 

phòng, ban và cá nhân có liên quan làm rõ trách nhiệm, có hình thức xử lý cụ 

thể đối với các sai phạm trong công tác tham mưu, thẩm định hồ sơ bảo vệ môi 

trường và các sai phạm khác đã nêu tại phần B kết luận này. 

- Chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường và các phòng liên quan tổ 

chức thanh tra, kiểm tra kết luận và xử lý theo quy định đối với trường hợp 29 

hộ sử dụng đất để nuôi trồng thủy sản khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho 

phép và không lập hồ sơ về BVMT theo quy định, tại địa bàn các xã Cẩm Hòa 

và Cẩm Dương; đồng thời đề xuất giải pháp khắc phục các tồn tại trong công tác 

bảo vệ môi trường tại các vùng nuôi tôm tập trung (đặc biệt là khu vực nuôi tôm 

tập trung tại xã Cẩm Hòa). 

- Để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về Tài nguyên và Môi 

trường, đề nghị UBND huyện Cẩm Xuyên tập trung chỉ đạo thực hiện một số 

nội dung sau: 

+ Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, các nội dung của Nghị 

quyết số 05 - NQ/TU ngày 07/122017 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 122/KH-

UBND ngày 11/4/2018 của UBND tỉnh về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối 

với một số lĩnh vực về bảo vệ môi trường đến năm 2025 và những năm tiếp 

theo”; Triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý 

chất thải y tế nguy hại và vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng theo chỉ đạo 

của UBND tỉnh tại Quyết định 1073/QĐ-UBND ngày 20/4/2017 và Kế hoạch 

252/KH-UBND ngày 11/8/2016; Tập trung thực hiện tốt Đề án thu gom, vận 

chuyển, xử lý rác thải đã phê duyệt, giải quyết dứt điểm việc tập kết, xử lý rác 

thải chưa đúng quy định như hiện nay. 
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+ Chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường rà soát lại các hồ sơ môi 

trường có sai sót trong quá trình thẩm định, xác nhận để điều chỉnh cho phù hợp; 

Kiểm tra, đôn đốc các cơ sở sản xuất kinh doanh và UBND các xã khắc phục 

các tồn tại được nêu tại Mục 5, phần B Kết luận thanh tra; 

+ Chỉ đạo phòng TNMT, các phòng, ban liên quan và các địa phương trên 

địa bàn tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp 

bảo vệ môi trường của các tổ chức, cá nhân đã xác nhận hồ sơ BVMT; kịp thời 

phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm trong công tác bảo vệ môi trường của các 

tổ chức cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện. 

+ Chỉ đạo cấp xã không để tình trạng các dự án, phương án SXKD trên 

địa bàn triển khai khi chưa có hồ sơ thủ tục về BVMT theo quy định.  

+ Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tài nguyên và Môi trường 

trước ngày 31/5/2019 (qua Thanh tra sở Tài nguyên và Môi trường) để tổng hợp 

báo cáo UBND tỉnh. 

2. Gia  các đơ  vị t u c Sở Tài  guyê  và môi trườ g. 

- Chi cục bảo vệ môi trường: Tăng cường công tác quản lý nhà nước về 

lĩnh vực Môi trường, hướng dẫn, chỉ đạo các phòng TNMT cấp huyện triển khai 

thực hiện tốt các chương trình, quy định pháp luật về Bảo vệ môi trường; tăng 

cường công tác kiểm tra, phối hợp chặt chẽ với Thanh tra Sở và các địa phương 

để kiểm tra, xử lý kịp thời các sai phạm, khắc phục các tồn tại, hạn chế, yếu kém 

trong công tác bảo vệ môi trường; 

- Thanh tra Sở theo dõi, đôn đốc giám sát việc chấp hành Kết luận thanh 

tra đối với UBND huyện Cẩm Xuyên, tổng hợp báo cáo Giám đốc Sở Tài 

nguyên và Môi trường và UBND tỉnh./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Thanh tra tỉnh; 

- UBND huyện Cẩm Xuyên; 

- P. TNMT huyện Cẩm Xuyên; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- CCBVMT;  

- Lưu ĐTT, TTr. 

GIÁM  ỐC 

 

           

(đã ký) 

 

Hồ Huy T à   
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