
UBND TỈNH BẮC GIANG 
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  

  

Số:         /TNMT-BVMT  
V/v xem xét thực tế việc thực hiện 

công tác bảo vệ môi trường đối với các cơ 

sở sử dụng hóa chất tại các KCN, CCN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc      
 

Bắc Giang, ngày     tháng 10 năm 2019 

 

Kính gửi: Các cơ sở sản xuất, kinh doanh (có danh sách kèm theo) 

 

Thực hiện Công văn số 3861/UBND-MT ngày 24/10/2019 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở 

Công thương, cơ quan liên quan rà soát, kiểm tra, xác minh phản ánh của dư 

luận về bảo vệ  môi trường có nội dung: Tại một số khu, cụm công nghiệp có sử 

dụng hóa chất phục vụ sản xuất, kinh doanh có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường 

làm ảnh hưởng đến đời sống của công nhân, người lao động và nhân dân xung 

qunh khu vực. 

Sau khi rà soát, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức buổi làm việc xem xét 

thực tế việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường đối với các cơ sở nêu trên. 

1. Thành phần:  

- Sở Tài nguyên và Môi trường: Đại diện Lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi 

trường và chuyên viên (thành lập 03 đoàn). 

- Đại diện Sở Công thương; 

- Đại diện Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh; 

- Đại diện Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Bắc Giang và các 

huyện: Việt Yên, Yên Dũng, Lạng Giang, Hiệp Hòa, Tân Yên; 

- Các cơ sở nêu trên: Người đại diện trước pháp luật và bộ phận chuyên môn. 

Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh và phòng Tài nguyên và Môi trường các 

huyện, thành phố dự và làm việc với các cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý. 

2. Thời gian và địa điểm: Theo lịch đính kèm 

Đề nghị các cơ sở nêu trên chuẩn bị báo cáo bằng văn bản theo phụ lục đính 

kèm và các hồ sơ, tài liệu có liên quan để làm việc. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CC BVMT (chuẩn bị các điều kiện 

phục vụ đoàn làm việc); 

  - Lưu: VT.  

Bản điện tử: 
- GĐS, PGĐS-PT; 

- Ban quản lý các KCN tỉnh; 

- Phòng TN&MT thành phố Bắc Giang 

và các huyện: Việt Yên, Yên Dũng, Lạng 

Giang, Hiệp Hòa, Tân Yên. 
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