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                          Kính gửi:  

- Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, 

  Kế hoạch và Đầu tư; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành 

Luật Bảo vệ môi trường, Công văn số 963/BTNMT-TCMT ngày 28/02/2020 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai các quy định pháp luật về bảo vệ 

môi trường đất, UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên 

quan thực hiện khảo sát chi tiết, đề xuất UBND tỉnh phương án xử lý ô nhiễm, 

cải tạo phục hồi môi trường đối với các điểm tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật 

chưa được xử lý trên địa bàn tỉnh, gồm: Điểm tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật 

tại khu vực trụ sở UBND xã Hoàng Văn Thụ, huyện Bình Gia; điểm tồn lưu hóa 

chất bảo vệ thực vật nền Kho 1, Khu Chính, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng; 

Điểm tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật tại thôn Na Hoa, xã Sơn Hà, huyện Hữu 

Lũng. 

Khảo sát, đánh giá, xác định mức độ ô nhiễm môi trường đất tại 02 bãi rác 

đã dừng hoạt động, gồm: Bãi chôn lấp rác thải (cũ) của huyện Lộc Bình tại Khu 

Chộc Vằng, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình. Bãi rác Đèo Quao tại thôn Làng 

Thành, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng (trước đây là thôn Làng Thành, xã 

Quang Lang, huyện Chi Lăng) để đề xuất biện pháp xử lý ô nhiễm và tiến hành 

xử lý ô nhiễm môi trường (nếu có). 

Tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố rà soát, 

cập nhật, tổng hợp thông tin các khu vực phải đánh giá, theo dõi diễn biến chất 

lượng môi trường đất, ô nhiễm tồn lưu hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật theo quy 

định tại Khoản 11 Điều 2 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, 

hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường để tổng hợp, đánh giá xác định loại 

hình, mức độ, phạm vi ô nhiễm; tham mưu chỉ đạo công tác xử lý ô nhiễm, cải 

tạo và phục hồi chất lượng môi trường các khu vực bị ô nhiễm trên địa bàn tỉnh 

thuộc trách nhiệm xử lý của Nhà nước. 

2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, cân 

đối, đề xuất phương án bố trí kinh phí để thực hiện việc điều tra, đánh giá, quan 
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trắc chất lượng môi trường đất; triển khai các dự án xử lý ô nhiễm để cải tạo và 

phục hồi môi trường đất tại các khu vực bị ô nhiễm trên địa bàn tỉnh. 

3. Các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố theo chức 

năng, nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc 

triển khai công tác điều tra, đánh giá, xác định loại hình, mức độ và phạm vi ô 

nhiễm; lập phương án xử lý ô nhiễm và tiến hành xử lý ô nhiễm, cải tạo và phục 

hồi chất lượng môi trường các khu vực bị ô nhiễm. Tăng cường công tác quản 

lý, theo dõi, kịp thời cập nhật, cung cấp thông tin về các đối tượng phải đánh 

giá, theo dõi diễn biến chất lượng môi trường đất theo quy định tại khoản 11 

Điều 2 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật 

Bảo vệ môi trường, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, báo cáo đề xuất 

UBND tỉnh phương án xử lý theo quy định./. 

 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Các Sở: CT, XD, KH&CN; 

- Ban QL KKTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

các phòng: KTTH, TH, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN (NNT). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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