TỈNH ỦY HÒA BÌNH

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

VĂN PHÒNG

Hòa Bình, ngày 18 tháng 11 năm 2019

*
Số 5535 - CV/VPTU
V/v cung cấp thông tin cho báo chí

Kính gửi: - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,
- Sở Thông tin và Truyền thông,
- Báo Hòa Bình,
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.
Văn phòng Tỉnh ủy gửi các cơ quan, thông tin của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
như sau:
Ngày 15/11/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 55-CT/TU
về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong công tác quản lý chất thải
phát sinh từ hoạt động chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Theo đó, Ban
Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và
các tổ chức chính trị - xã hội tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tậm, đó là:
Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Luật Bảo vệ môi trường năm 2014;
Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ về một số
vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày
31 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp
cấp bách về bảo vệ môi trường.
Đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về
bảo vệ môi trường, nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho các tổ
chức, cá nhân đang hoạt động chăn nuôi trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh công tác xã
hội hóa, khuyến khích sự tham gia của cộng đồng trong công tác bảo vệ môi
trường. Gắn công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường trong hoạt động chăn nuôi
với công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây
dựng nông thôn mới. Kịp thời phát hiện và nêu gương các tổ chức, cá nhân, hộ
gia đình điển hình tích cực có các mô hình tốt về bảo vệ môi trường trong hoạt
động chăn nuôi.
Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận
Tổ quốc và các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội từ tỉnh đến cơ sở trong công tác
quản lý, bảo vệ môi trường; chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát,
giám sát chặt chẽ hoạt động bảo vệ môi trường của các cơ sở chăn nuôi. Kịp thời
phát hiện và xử lý các vấn đề an ninh trật tự - an toàn xã hội phát sinh từ các hoạt
động chăn nuôi trên địa bàn.
Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo các cơ quan, đơn vị chức
năng tập trung thực hiện các giải pháp: Nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác
quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh; xây dựng, rà soát, điều
chỉnh các quy hoạch kinh tế, xã hội, quy hoạch ngành - lĩnh vực đảm bảo phát triển
hài hòa; gắn kết giữa phát triển kinh tế, xã hội với bảo vệ môi trường; Quy hoạch
các khu vực chăn nuôi tập trung quy mô lớn, giảm dần các cơ sở chăn nuôi nhỏ lẻ
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gần khu dân cư gây ô nhiễm môi trường. Có cơ chế, chính sách khuyến khích phát
triển, tạo điều kiện cho các chủ trang trại đầu tư chiều sâu; quy hoạch vùng chăn
nuôi gắn liền với hỗ trợ đầu tư hạ tầng, phục vụ phát triển sản xuất; tăng cường
công tác đào tạo, tổ chức tập huấn nâng cao năng lực tổ chức quản lý cho các chủ
trang trại, gia trại,…Thực hiện tổng điều tra, đánh giá các nguồn thải trong chăn
nuôi trên phạm vi toàn tỉnh; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu cấp tỉnh về nguồn
thải trong chăn nuôi. Hằng năm bố trí kinh phí cho công tác bảo vệ môi trường
trong chăn nuôi như: Hỗ trợ, khuyến khích các hộ chăn nuôi ứng dụng tiến bộ
khoa học kỹ thuật vào quy trình chăn nuôi để giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
Tăng cường công tác giám sát, công tác thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở chăn
nuôi. Kịp thời đấu tranh ngăn chặn, xử lý nghiêm các cơ sở gây ô nhiễm môi
trường, vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Kiên quyết đình chỉ hoạt động của
các cơ sở chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường, tái phạm nhiều lần; thực hiện di dời
các cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu dân cư.
Nâng cao chất lượng thẩm định, phê duyệt, xác nhận hồ sơ môi trường các dự
án chăn nuôi, nhất là các dự án thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện.
Kiểm soát chặt chẽ có xem xét hạn chế cấp phép đầu tư các dự án chăn nuôi mới,
chỉ chấp thuận cho dự án hoạt động chính thức khi đã xác nhận hoàn thành các
công trình bảo vệ môi trường; yêu cầu các cơ sở chăn nuôi phải xây dựng hệ thống
xử lý nước thải đạt quy chuẩn môi trường quốc gia trước khi thải ra môi trường.
Ứng dụng các công nghệ tiên tiến vào xử lý và khai thác nguồn chất thải phát sinh
trong chăn nuôi để vừa giải quyết vấn đề môi trường chăn nuôi bền vững, vừa tạo ra
nguồn phân bón hữu cơ chất lượng cao phục vụ cho phát triển nông nghiệp bền
vững và hiệu quả. Tiếp tục kiện toàn hệ thống quản lý Nhà nước về môi trường từ
tỉnh đến cơ sở; bảo đảm ở cấp huyện có bộ phận quản lý môi trường, cấp xã có cán
bộ phụ trách về công tác môi trường. Phân công, phân cấp trách nhiệm cụ thể, rõ
ràng về quản lý Nhà nước đối với công tác bảo vệ môi trường. Chú trọng tuyển
dụng cán bộ được đào tạo đúng chuyên môn về môi trường, tạo điều kiện cho các
cán bộ cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã thường xuyên được bồi dưỡng, tập huấn nâng
cao nghiệp vụ.
(Có văn bản kèm theo).
Đề nghị các cơ quan lựa chọn nội dung của văn bản để đưa tin theo tinh thần tại
Thông báo số 1340-TB/VPTU, ngày 18/01/2018 của Văn phòng Tỉnh ủy.
Nơi nhận:
- Như trên,
- Các đ/c Thường trực Tỉnh ủy,
- Lãnh đạo VPTU + CV,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy (VH).
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