
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĨNH LỘC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-TNMT Vĩnh Lộc, ngày        tháng 8 năm 2022 

V/v tăng cường công tác quản lý 

nhà nước trong bảo vệ môi 

trường làng nghề và các cơ sở 

sản xuất, kinh doanh chế tác đá 

mỹ nghệ trên địa bàn huyện. 

 

Kính gửi:   

- UBND thị trấn Vĩnh Lộc,  

- UBND các xã: Vĩnh Hoà, Minh Tân, Vĩnh Thịnh, Vĩnh An. 

 

 Thực hiện Công văn số 2067/SNN&PTNT ngày 01/6/2022 của của Sở 

Nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa về việc kiểm tra công tác bảo 

vệ môi trường tại một số làng nghề trên địa bàn tỉnh năm 2022.  

 Ngày 07/6/2022 UBND huyện Vĩnh Lộc đã phối hợp với Sở Nông nghiệp 

và phát triển nông thôn Thanh Hóa, Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hoá 

kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại Làng nghề chế tác đá - Làng Mai, xã 

Minh Tân và các cơ sở sản xuất, kinh doanh chế tác đá mỹ nghệ trên địa bàn các 

xã Minh Tân, Vĩnh Thịnh, Vĩnh An 

 Qua quá trình kiểm tra thực tế, nhằm nâng cao trách nhiệm quản lý nhà 

nước trong bảo vệ môi trường làng nghề và các cơ sở sản xuất, kinh doanh chế 

tác đá mỹ nghệ trên địa bàn huyện. Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Chủ tịch 

UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung sau: 

 1. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong BVMT các làng nghề 

 a. Ủy ban nhân dân xã Minh Tân  

 - Thực hiện thành lập Tổ tự quản về bảo vệ môi trường Làng nghề chế 

tác đá - Làng Mai, xã Minh Tân và xây dựng hoạt động của Tổ tự quản về bảo 

vệ môi trường làng nghề theo đúng Điều 56, Luật Bảo vệ môi trường năm 

2020 và được hướng dẫn tại Điều 33, 34, 35 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ 

Môi trường. 

 - Rà soát, tổng hợp các đối tượng là các cơ sở sản xuất kinh doanh 

trong làng nghề và trên địa bàn phải làm hồ sơ cấp giấy phép bảo vệ môi 

trường hoặc đăng ký bảo vệ môi trường theo Phụ lục II, Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

của Luật Bảo vệ Môi trường. 

 - Thực hiện chương trình giám sát môi trường hàng năm và Lập Báo cáo 
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công tác bảo vệ môi trường định kỳ hằng năm theo Điều 37 Thông tư số 

25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy 

định về Báo cáo công tác bảo vệ môi trường.  

 - Thực hiện công tác bảo vệ môi trường Làng nghề chế tác đá - Làng 

Mai, xã Minh Tân theo đúng Phương án bảo vệ môi trường làng nghề đã được 

phê duyệt. 

 b. Ủy ban nhân dân thị trấn Vĩnh Lộc, Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hoà 

 - Thực hiện công tác bảo vệ môi trường Làng nghề gây trồng và kinh 

doanh sinh vật cảnh tại Khu phố Đún Sơn, thị trấn Vĩnh Lộc và Làng nghề đan 

đèn lồng tại thôn Nghĩa Kỳ, xã Vĩnh Hoà theo đúng Phương án bảo vệ môi 

trường làng nghề đã được phê duyệt. 

 - Tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức cho người dân về trách 

nhiệm bảo vệ môi trường; hướng dẫn các hộ sản xuất trong làng nghề thực hiện 

đúng việc phân loại, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn phát sinh từ 

hoạt động sản xuất và nước thải theo đúng quy định của Luật Bảo vệ môi 

trường năm 2020. 

 - Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện công tác bảo vệ môi 

trường làng nghề và xử lý đối với các cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật bảo 

vệ môi trường 

 - Thực hiên Lập Báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hằng năm 

theo Điều 37 Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường. 

 2. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong BVMT các cơ sở sản 

xuất, kinh doanh chế tác đá mỹ nghệ trên địa bàn các xã Minh Tân, Vĩnh 

Thịnh, Vĩnh An 

 - Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cho người dân về trách 

nhiệm bảo vệ môi trường; hướng dẫn các hộ sản xuất, kinh doanh chế tác đá mỹ 

nghệ thực hiện đúng việc phân loại, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn 

phát sinh từ hoạt động sản xuất và nước thải theo đúng quy định của Luật Bảo 

vệ môi trường năm 2020. 

 - Tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh chế tác đá mỹ nghệ trên địa bàn các xã Minh Tân, Vĩnh Thịnh, Vĩnh 

An; yêu cầu các cơ sở xây dựng các công trình bảo vệ môi trường và các hạng 

mục công trình khác đảm bảo theo mặt bằng tổng thể được cấp có thẩm quyền 

phê duyệt. 

 - Yêu cầu các cơ sở sản xuất, kinh doanh chế tác đá mỹ nghệ trên địa bàn 

các xã Minh Tân, Vĩnh Thịnh, Vĩnh An lập Báo cáo công tác bảo vệ môi trường 

định kỳ hằng năm theo Điều 37 Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 

31/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 
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 - Tạm đình chỉ hoặc có ý kiến đề xuất xử lý đối với các cơ sở sản xuất, 

kinh doanh chế tác đá mỹ nghệ địa bàn vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. 

Chủ tịch UBND các xã Minh Tân, Vĩnh Thịnh, Vĩnh An chịu trách nhiệm 

trước UBND huyện về công tác quản lý nhà nước về môi trường của các cơ sở 

sản xuất, kinh doanh chế tác đá mỹ nghệ địa bàn quản lý; đồng thời xử lý dứt 

điểm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh chế tác đá mỹ nghệ gây ô nhiễm 

môi trường theo đúng quy định của pháp luật./.  

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Lưu: VT, TNMT 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trịnh Xuân Thắng 
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