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V/v tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các
cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, đặc
biệt là cơ sở xử lý CTNH trong tình hình tiếp
tục thực hiện “mục tiêu kép” của Chính phủ

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Trong thời gian qua, thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29 tháng 5
năm 2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn
cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự
an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch COVID-19, Bộ Tài nguyên và Môi trường
đã phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương rà soát, điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 theo hướng hạn
chế, giảm các hoạt động thanh tra, kiểm tra trong thời kỳ dịch bệnh, không thanh
tra ngoài kế hoạch, chuyển từ phương pháp tiền kiểm sang hậu kiểm theo chỉ đạo
của Chính phủ. Tuy nhiên, một số vụ việc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi
trường mới được phát hiện gần đây cho thấy công tác kiểm tra, giám sát các cơ sở
sản xuất kinh doanh có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao, đặc biệt là các cơ sở
xử lý chất thải nguy hại, chất thải y tế cần phải được tăng cường hơn nữa. Do vậy,
trong bối cảnh Chính phủ chỉ đạo tiếp tục tập trung thực hiện “mục tiêu kép”: vừa
phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đạt tăng trưởng ở mức cao nhất;
vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh, chủ động tạo thuận lợi cho doanh nghiệp
nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu quản lý nhà nước, chống tiêu cực, tham nhũng;
phòng, chống ô nhiễm môi trường, không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân
dân, Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng đề nghị quý Ủy ban chỉ đạo Sở Tài
nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan thực
hiện một số nội dung sau:
1. Chủ động tăng cường rà soát, kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ
sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao, đặc
biệt là các cơ sở xử lý chất thải nguy hại; tăng cường công tác quản lý đối với
chất thải y tế phát sinh, đặc biệt tại các địa phương đã, đang và có nguy cơ cao
ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.
2. Chủ động xử lý nghiêm hoặc phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Tài
nguyên và Môi trường xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm pháp luật về
bảo vệ môi trường.
3. Phối hợp với Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Môi
trường xây dựng kế hoạch thanh tra điều chỉnh trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
năm 2021, trong đó bổ sung nội dung thanh tra chuyên đề đối với các cơ sở xử
lý chất thải nguy hại trên phạm vi toàn quốc.
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Bộ Tài nguyên và Môi trường rất mong nhận được sự phối hợp chặt chẽ
của quý Ủy ban./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo);
- Sở TN&MT các tỉnh, Tp trực thuộc Trung ương;
- Thanh tra Bộ TN&MT;
- Lưu: VT, TCMT (NT.130).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Võ Tuấn Nhân

