
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN BẮC YÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:          /UBND 

Về việc tăng cường kiểm soát ô 
nhiễm không khí và xử lý triệt để các 

điểm nóng về ô nhiễm bụi, khí thải 

Bắc Yên, ngày       tháng 02 năm 2021 

 

Kính gửi:  
- Trung tâm Truyền thông - Văn hóa;  

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
     
 Thực hiện Công văn số 249/UBND-KT ngày 25/01/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Sơn La về việc tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí và xử lý triệt để 
các điểm nóng về ô nhiễm bụi, khí thải. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Giao Trung tâm Truyền thông - Văn hóa, UBND các xã, thị trấn:  

- Tuyên truyền vận động nhân dân không đốt chất thải rắn, rơm rạ sau thu 
hoạch để giảm các nguồn phát sinh khí thải gây ô nhiễm ra môi trường.  

- Công khai thông tin về các nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí, các cá 
nhân, tổ chức trên địa bàn quản lý vi phạm các quy định pháp luật bảo vệ môi trường 

trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

2. Giao UBND các xã, thị trấn: Tổ chức kiểm kê, đánh giá các nguồn phát sinh 

khí thải trên địa bàn, 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.  

Đề nghị Giám đốc Trung tâm Truyền thông - Văn hóa, Chủ tịch UBND các 

xã, thị trấn nghiêm túc triển khai, thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 
- Như kính gửi; 
- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
Lê Văn Kỳ 
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