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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt “Báo cáo chuyên đề hiện trạng môi trường 

khu công nghiệp, cụm công nghiệp tỉnh Hà Nam năm 2021” 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 năm 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Thông tư số 43/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2015 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ 

thị môi trường và quản lý số liệu quan trắc môi trường; 

Căn cứ Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định bảo vệ môi trường trên địa bàn 

tỉnh Hà Nam; 

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 503/TTr-

STN&MT ngày 29 tháng 11 năm 2021 về việc phê duyệt “Báo cáo chuyên đề hiện 

trạng môi trường khu công nghiệp, cụm công nghiệp tỉnh Hà Nam năm 2021”. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo chuyên đề hiện trạng môi trường khu công 

nghiệp, cụm công nghiệp tỉnh Hà Nam năm 2021 với các nội dung chủ yếu sau: 

1. Tên sản phẩm: Báo cáo chuyên đề hiện trạng môi trường khu công 

nghiệp, cụm công nghiệp tỉnh Hà Nam năm 2021. 

2. Mục tiêu: 

- “Báo cáo chuyên đề hiện trạng môi trường khu công nghiệp, cụm công 

nghiệp tỉnh Hà Nam năm 2021” đánh giá thực trạng, mức độ ô nhiễm và diễn 

biến chất lượng các thành phần môi trường đất, nước, không khí, tiếng ồn tại các 

khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Từ đó, xác định rõ các vấn 

đề về môi trường và nguyên nhân chính gây ô nhiễm môi trường tại các khu 

công nghiệp, cụm công nghiệp.  
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- Đề xuất các biện pháp khắc phục ô nhiễm, suy thoái và cải thiện môi 

trường có tính thực tiễn, khả thi trong các năm tiếp theo. 

3. Nội dung 

Mở đầu 

Chương I: Tổng quan điều kiện tự nhiên kinh tế, xã hội. 

Chương II: Sức ép môi trường từ hoạt động của các khu công nghiệp, cụm 

công nghiệp. 

Chương III: Hiện trạng môi trường tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. 

Chương IV: Tác động của ô nhiễm phát sinh từ hoạt động của các khu 

công nghiệp, cụm công nghiệp đến môi trường. 

Chương V: Thực trạng quản lý môi trường tại các khu công nghiệp, cụm 

công nghiệp. 

Chương VI: Các thách thức trong bảo vệ môi trường, phương hướng và 

các giải pháp bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. 

Kết luận và kiến nghị 

 (Chi tiết tại Báo cáo kèm theo Tờ trình số 503/TTr-STN&MT ngày 29 

tháng 11 năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường) 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; 

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ngành; Chủ 

tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan, đơn vị có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 

- Như Điều 2; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c); 

- VPUB: LĐVP(2), NN-TN&MT;  

- Lưu: VT, NN-TN&MT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Vượng 
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