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ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHỈ THỊ
Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước và chấp hành pháp luật
về bảo vệ môi trường trên ñịa bàn tỉnh
Trong những năm qua, các cấp ủy ðảng, các ñoàn thể xã hội và chính quyền tỉnh
Thừa Thiên Huế luôn quan tâm và triển khai thực hiện việc phát triển kinh tế - xã hội
gắn với bảo vệ, cải thiện môi trường thông qua việc thu hút, khuyến khích các dự án
ñầu tư ít nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, dự án sử dụng năng lượng sạch, công nghệ
xanh; tăng cường ñầu tư cơ sở hạ tầng ñể xử lý ô nhiễm (chất thải rắn, nước thải ñô thị,
công nghiệp và y tế); tăng cường kiểm tra, thanh tra ñể xử lý các vi phạm về môi trường,...
Tuy nhiên, tình hình ô nhiễm môi trường thời gian gần ñây có chiều hướng gia tăng,
nhất là ô nhiễm trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, nuôi trồng, chế biến
thủy sản, chăn nuôi gia súc,... gây tác ñộng ñến cảnh quan môi trường, ñời sống của
nhân dân; tác ñộng tiêu cực tới quá trình phát triển kinh tế - xã hội bền vững của
ñịa phương.
Nguyên nhân chính là do hoạt ñộng thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm về
bảo vệ môi trường (BVMT) chưa phát huy ñược hiệu quả; sự phối hợp giữa các cơ quan
chuyên môn và các ñịa phương thiếu tính chủ ñộng; nhận thức, ý thức trách nhiệm về
bảo vệ môi trường của một số cấp chính quyền, cán bộ quản lý, doanh nghiệp và
cộng ñồng còn yếu kém, tình trạng coi trọng các lợi ích kinh tế trước mắt, coi nhẹ
công tác bảo vệ môi trường còn phổ biến. Vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường
của các cơ sở sản xuất kinh doanh ngày càng tinh vi, nghiêm trọng. Hệ thống tổ chức
quản lý chưa ñáp ứng ñược yêu cầu nhiệm vụ; ñội ngũ cán bộ còn thiếu về số lượng,
hạn chế về chuyên môn, nghiệp vụ. Nguồn lực tài chính cho bảo vệ môi trường còn
hạn hẹp. Việc huy ñộng sức mạnh tổng hợp của cộng ñồng và vai trò giám sát thực thi
pháp luật của các tổ chức chính trị - xã hội vào bảo vệ môi trường còn rất hạn chế.
ðể khắc phục các tồn tại, hạn chế nêu trên, sớm tạo sự chuyển biến tích cực trong
công tác BVMT, không ngừng cải thiện chất lượng môi trường; thực thi có hiệu quả
Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014 của Quốc hội,
Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ về một số vấn ñề
cấp bách trong lĩnh vực BVMT, Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2014
của Chính phủ ban hành Chương trình hành ñộng thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW
về Chủ ñộng ứng phó với biến ñổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ

