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Nhằm đẩy mạnh công tác quản lý, kiểm soát ô nhiễm môi trường không 

khí trên địa bàn tỉnh, thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 18/01/2021 

về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí và Quyết định số 

1973/QĐ-TTg ngày 23/11/2021 về việc phê duyệt Kế hoạch quốc gia về quản lý 

chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2021 - 2025 của Thủ tướng Chính 

phủ,  

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố tập trung triển khai thực hiện các nội dung sau:  
 

1. Nội dung thực hiện: 

a) 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 và 

Quyết định số 1973/QĐ-TTg ngày 23/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

phê duyệt Kế hoạch quốc gia về quản lý chất lượng môi trường không khí giai 

đoạn 2021 - 2025. 

b) 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 quan trắc và kịp thời cảnh báo ô nhiễm không khí cho cộng đồng; rà soát 

đầu tư, lắp đặt bổ sung trạm quan trắc chất lượng không khí tự động liên tục trên 

địa bàn tỉnh. 

c) Rà soát, kiểm tra, đánh giá tình hình chấp hành pháp luật về kiểm soát 

bụi, khí thải của các đơn vị quản lý, thi công các công trình xây dựng, giao 

thông, các cơ sở khai thác, chế biến khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng,… 

đặc biệt là các cơ sở có phát sinh nguồn bụi, khí thải lớn, có nguy cơ gây ô 

nhiễm môi trường cao trên địa bàn; yêu cầu các cơ sở phát sinh khí thải phải có 
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hệ thống xử lý khí thải đảm bảo theo quy định; kiên quyết xử lý nghiêm các 

hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và 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. 

d) 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. 

2. Phân công nhiệm vụ cụ thể của các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân 

dân các huyện, thành phố: 

a) Sở Tài nguyên và Môi trường: 

- 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, các hội 

đoàn thể 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 và Quyết định số 

1973/QĐ-TTg ngày 23/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch quản lý chất lượng 

môi trường không khí cấp tỉnh theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 

2020.  

- Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện đầu tư hệ thống cảm biến môi 

trường không khí và xây dựng hệ thống thông tin giám sát, thống kê phân tích, 

xử lý phục vụ nghiệp vụ quản lý ngành môi trường theo Đề án “Phát triển dịch 

vụ đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020, định hướng 

2025” tại Kế hoạch số 4493/KH-UBND ngày 15/12/2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh; tham mưu đề xuất đầu tư, lắp đặt bổ sung trạm quan trắc chất lượng không 

khí tự động liên tục trên địa bàn tỉnh phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh. 

- Rà soát, nâng tần suất quan trắc môi trường không khí trong chương 

trình quan trắc định kỳ trên địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo theo dõi chặt chẽ diễn 

biến chất lượng môi trường không khí trên địa bàn tỉnh. Công bố kết quả quan 

trắc chất lượng môi trường không khí trên Cổng thông tin điện tử của Sở Tài 

nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Tiếp tục theo dõi, kiểm tra, giám sát, kết nối và truyền dữ liệu của 02 cơ 

sở đang thực hiện quan trắc khí thải tự động, liên tục đồng thời đôn đốc, hướng 

dẫn các đơn vị thuộc đối tượng phải quan trắc khí thải tự động, liên tục lắp đặt 
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hệ thống, thiết bị và truyền dữ liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy 

định (nếu có). 

- Tăng cường giám sát, đôn đốc, kiểm tra các chủ dự án, đơn vị quản lý, 

thi công các công trình (xây dựng, giao thông, cơ sở khai thác khoáng sản, sản 

xuất vật liệu xây dựng, cơ sở sản xuất công nghiệp) thực hiện các biện pháp 

kiểm soát, xử lý khí thải, đặc biệt là các cơ sở có phát sinh nguồn bụi, khí thải 

lớn, có nguy cơ gây ô nhiễm cao; tăng cường tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh 

của người dân về ô nhiễm môi trường không khí thông qua đường dây nóng của 

tỉnh và Tổng cục Môi trường; kiểm tra, 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 thẩm định báo cáo đánh giá tác động 

môi trường, đặc biệt đối với các dự án có phát sinh khí thải, có nguy cơ gây ô 

nhiễm môi trường cao; xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện quan trắc định 

kỳ mạng lưới quan trắc chất lượng không khí của tỉnh; cập nhật, cung cấp thông 

tin kịp thời về chất lượng khi khí trên địa bàn cho nhân dân; 

- Chủ động phối hợp các cơ quan Trung ương trong việc lắp đặt trạm quốc 

gia về quan trắc chất lượng không khí tự động liên tục trên địa bàn tỉnh. Chủ 

động phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan tham mưu bố trí nguồn 

lực đầu tư, lắp đặt trạm quan trắc chất lượng không khí tự động liên tục khu vực 

phía nam tỉnh. 

b) Sở Xây dựng: 

- Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, địa phương liên 

quan trong việc triển khai thực hiện lắp đặt trạm quan trắc môi trường không khí 

tự động liên tục trên địa bàn tỉnh.  

- Tăng cường đôn đốc, 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. 

c) Sở Giao thông vận tải: 

- 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. Chủ động phối hợp địa phương thu gom triệt để rác, bụi bẩn trên 

các trục, tuyến đường, giải phân cách đường giao thông; 

- 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; 

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

tiện giao thông vận tải. Tăng cường công tác kiểm định khí thải đối với các 



4 

 

phương tiện giao thông đường bộ, đảm bảo các phương tiện giao thông đáp ứng 

các yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ môi trường; 

- Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra đảm bảo các phương tiện giao 

thông đáp ứng yêu cầu về khí thải và các quy định về vận chuyển vật liệu xây 

dựng, hàng hóa; kiểm tra, xử lý nghiêm các phương tiện chở đất đá, vật liệu xây 

dựng, chất thải rắn sinh hoạt không che chắn, gây ô nhiễm môi trường. 

d) Sở Công Thương: 

- 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; khuyến khích các cơ sở sản xuất thay 

thế các loại máy móc, dây chuyền công nghệ lạc hậu bằng dây chuyền công 

nghệ hiện đại, ít gây ô nhiễm môi trường;  

- 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 đối với các trường hợp có hành vi vi phạm quy định 

của pháp luật về bảo vệ môi trường. 

đ) Sở Khoa học và Công nghệ: Tuyên truyền, phổ biến việc áp dụng quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhiên liệu theo hướng giảm phát thải các chất gây ô 

nhiễm không khí phù hợp với lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

môi trường đối với khí thải phương tiện giao thông vận tải; hỗ trợ, đầu tư nghiên 

cứu khoa học cho các hoạt động về quản lý và kiểm soát chất lượng không khí. 

e) 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. 

g) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Tăng cường công tác tuyên 

truyền tới người dân về thu gom, xử lý phụ phẩm, chất thải nông nghiệp an toàn, 

đúng quy định để bảo vệ môi trường, không đốt các phụ phẩm nông nghiệp; Chủ 

trì phối hợp với địa phương hướng dẫn các hộ dân sử dụng hiệu quả rơm, rạ, phụ 

phẩm nông nghiệp sau thu hoạch thay cho việt đốt. 

h) Sở Thông tin và Truyền thông:  

- Chủ trì, phối hợp 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 tổ chức, cá nhân có hoạt động gây ô nhiễm không khí nghiêm 

trọng; sử dụng thông tin về chất lượng không khí do các cơ quan có thẩm quyền 

cung cấp; 

- Tăng cường trao đổi, tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh của báo chí, 

người dân về ô nhiễm môi trường không khí thông qua Trung tâm giám sát an 
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toàn, an ninh mạng và điều hành đô thị thông minh tỉnh. Xử lý nghiêm các 

trường hợp đưa thông tin sai lệch, gây hoang mang trong cộng đồng theo quy 

định của pháp luật. 

i) 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 nhiệm vụ 

bảo vệ môi trường nhằm tăng cường công tác quản lý và tăng cường kiểm soát ô 

nhiễm môi trường không khí trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật; 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. 

k) Sở Tài chính: Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí đủ kinh phí để 

thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ môi trường nhằm tăng cường công tác quản lý, 

kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn tỉnh theo quy định của 

pháp luật. 

l) Công an tỉnh: 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. Chỉ đạo Cảnh sát Giao thông 

kiểm tra, xử lý nghiêm các phương tiện chở đất đá, vật liệu xây dựng, chất thải 

rắn sinh hoạt không che chắn, gây ô nhiễm môi trường.  

m) Ban Quản lý các khu công nghiệp: 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 quan trắc khí thải tự động và truyền dữ liệu về Sở Tài nguyên và Môi 

trường theo quy định; tham mưu cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm đối với 

trường hợp vi phạm về quản lý môi trường không khí. 

n) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân về bảo vệ môi 

trường nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về kiểm soát ô nhiễm môi 

trường không khí trên địa bàn quản lý; 

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thu gom triệt để rác, bụi bẩn 

trên các trục, tuyến đường, dải phân cách đường giao thông trên địa bàn quản lý; 

hướng dẫn các hộ dân sử dụng hiệu quả rơm, rạ, phụ phẩm nông nghiệp sau thu 

hoạch thay cho việc đốt; 

- Đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh có phát 

sinh bụi, khí thải thực hiện các giải pháp kiểm soát, xử lý khí thải phát sinh; thực 

hiện đúng, đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với khí thải trong giấy phép 

môi trường hoặc các văn bản tương đương; 



6 

 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm về công tác quản lý chất 

lượng môi trường không khí trên địa bàn. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, 

phường, thị trấn tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm việc đốt chất thải, phụ phẩm 

nông nghiệp sau thu hoạch không đúng quy định, gây ô nhiễm môi trường; 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng đốt 

chất thải, chất thải rắn sinh hoạt, phụ phẩm nông nghiệp, vận chuyển vật liệu 

xây dựng, chất thải rắn sinh hoạt không đúng quy định gây ô nhiễm môi trường 

trên địa bàn quản lý mà không kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý theo quy 

định. 

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố, nghiêm túc tổ chức thực hiện các nội dung nhiệm vụ được 

giao tại Văn bản này. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường làm đầu mối theo dõi, 

đôn đốc, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện cho Ủy ban nhân dân tỉnh./.  

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ TN&MT (báo cáo); 

- TTTU, TT HĐND tỉnh (báo cáo); 

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; 

- VPUB: LĐ, KTTH; 

- Lưu: VT.          TT  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Huyền 
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