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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày       tháng      năm 2020 

 

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố: Quảng 
Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng 

Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Kon 
Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng. 

 

Để kịp thời chủ động phòng ngừa, ứng phó các sự cố môi trường và khả năng 
ô nhiễm môi trường có thể xảy ra do ảnh hưởng từ các biến động của thời tiết, đặc 

biệt là vào thời điểm giao mùa cũng như trong mùa mưa bão sắp diễn ra, Tổng cục 
Môi trường đề nghị quý Sở một số nội dung sau đây: 

1. Chỉ đạo các cơ sở trên địa bàn, đặc biệt là các loại hình khai thác khoáng 
sản, chế biến cao su, tinh bột sắn, thủy điện và các cơ sở khác có hồ chứa chất thải, 

nước thải hoặc các bãi lưu giữ chất thải… có nguy cơ sạt lở hoặc vỡ đập do mưa 
lớn chủ động rà soát hệ thống thoát nước mưa bề mặt, đê bao bờ đập để cải tạo, gia 

cố trước thời điểm mưa bão, đảm bảo chắc chắn, không bị sạt lở; xây dựng phương 
án, bố trí các nguồn lực sẵn sàng ứng phó sự cố môi trường, ô nhiễm môi trường do 

sạt lở các hồ chứa, bãi thải gây ra. 

2. Có văn bản gửi các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc loại hình phải có 

công trình phòng ngừa ứng phó sự cố theo quy định tại Nghị định số 
40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường 
phải hoàn thiện, bổ sung các công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 
theo quy định; triển khai quy định về ứng phó sự cố chất thải ban hành kèm theo 

Quyết định số 09/2020/QĐ-TTg ngày 18/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. 

3. Bố trí cán bộ thường xuyên theo dõi công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố 

tại các cơ sở trên địa bàn. Trong trường hợp có xảy ra sự cố môi trường, phải kịp 
thời hướng dẫn cơ sở ứng phó sự cố, đảm bảo hạn chế tối đa các ảnh hưởng đến 

môi trường; thông tin kịp thời về Tổng cục Môi trường (thông qua Cục Bảo vệ 
môi trường miền Trung và Tây Nguyên) để phối hợp xử lý. 

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Sở./. 

 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo);  
- Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân (để báo cáo);  
- Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Tài (để báo cáo);  
- UBND các tỉnh/TP nêu trên (để phối hợp chỉ đạo); 
- Lưu: VT, MTMTTN (HU20). 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG  

 

 

 

Nguyễn Thượng Hiền 
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