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ỦY BAN NHÂN DÂN	        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH VĨNH LONG				Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
	......					
Số:  05  /CT-UBT			TX. Vĩnh Long, ngày15 tháng 3 năm 2001.

CHỈ THỊ CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH
   V/v Khắc phục ô nhiễm môi trường khu vực  
    xung quanh cù lao An Bình, phường 5, 1, 2, 9 thị xã Vĩnh Long.
		
	Trong thời gian qua môi trường khu vực ven hai bờ sông Cổ Chiên gồm: xã An Bình, huyện Long Hồ và phường 5, phường 1, phường 2, phường 9, thị xã Vĩnh Long, bị ô nhiễm làm ảnh hưởng đến hoạt động du lịch và sinh hoạt, đời sống của du khách và dân cư trong khu vực. 

Qua báo cáo kết quả khảo sát hiện trạng môi trường của Sở KHCN&MT, cho thấy nguyên nhân gây ô nhiễm do: hoạt động của các cơ sở sản xuất nước chấm đặt tại xã An Bình, đặc biệt từ tháng 10/2000 đến nay do ảnh hưởng gió mùa Đông Bắc và gió Bắc làm cho khu vực khách sạn Cửu Long, phường 1, phường 9 có mùi hôi, thối trầm trọng. Bên cạnh đó, tại cổng sau khách sạn Cửu Long là nơi đặt các thùng chứa rác của Công ty Công trình công cộng để chứa rác chợ phường 1, tuy được thu gom chở đổ vào bãi rác tập trung 2 lượt/ngày; nhưng môi trường tại đây ô nhiễm nặng do nước chảy tràn trên mặt lộ, cộng với việc tiêu tiểu tùy tiện nơi đây của dân cư xung quanh và khách vãng lai, gây mùi hôi thối, làm mất vẽ mỹ quan khu vực và hoạt động kinh doanh của khách sạn. Sự ô nhiễm môi trường, kém mỹ quan của khu vực chợ phường 1 còn do cơ sở hạ tầng yếu kém như: mặt đường chợ bi hư hỏng và luôn đọng nước hôi thối, cống thoát nước lộ thiên không có nắp đậy, việc buôn bán còn chiếm lòng lề đường ...

	Trước tình hình trên, cần thiết phải có biện pháp trước mắt và lâu dài khắc phục tình trạng gây ô nhiễm môi trường. Trên cơ sở đó, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị:

1/- Để khắc phục tình hình gây ô nhiễm mùi hôi do bãi rác, nước thải của chợ phường 1; phân công trách nhiệm cho: 

- Giám đốc Công ty Công trình công cộng:

  + Lập phương án di dời các thùng chứa rác chợ phường 1 ra khỏi khu vực cổng sau khách sạn Cửu Long. 

  + Lập dự án đầu tư, quản lý, vận hành bô rác ép kín ở vị trí khác (đặt trong nhà, có hệ thống xử lý nước thải) trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt trong thời gian gần nhất, để triển khai thực hiện.  

- Chủ tịch UBND thị xã Vĩnh Long chỉ đạo Ban quản lý chợ Vĩnh Long:
 
  + Chọn 1 diện tích thích hợp trong chợ để xử lý chất thải, gồm: chổ đặt bô rác ép kín, hệ thống xử lý nước thải, nhà vệ sinh công cộng ... phù hợp với quy mô hoạt động của chợ bảo đảm vẽ mỹ quan, thuận tiện cho việc thu gom, vận chuyển rác, xử lý nước thải tránh mùi hôi gây ô nhiễm khu vực chung quanh. 

  + Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường chợ Vĩnh Long, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, làm căn cứ để thực hiện và kiểm tra đánh giá của thanh tra chuyên ngành. 

  2/- Để khắc phục tình hình gây ô nhiễm mùi hôi do các cơ sở sản xuất nước chấm ở khu vực xã An Bình; phân công trách nhiệm cho Chủ tịch UBND huyện Long Hồ:

- Lập và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch vùng sản xuất công nghiệp - TTCN của huyện, trong đó có ngành sản xuất nước chấm cho phù hợp với quy hoạch chung của tỉnh và quy hoạch chuyên ngành, đảm bảo sản xuất không gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến hoạt động du lịch và dân cư khu vực chung quanh. Từng bước di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp - TTCN vào khu quy hoạch.

	- Chỉ đạo các cơ sở sản xuất nước chấm phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, làm căn cứ để các cơ sở thực hiện và kiểm tra đánh giá của thanh tra chuyên ngành. 

Trước mắt các cơ sở sản xuất nước chấm phải xây dựng quy trình sản xuất có tính toán nghiêm ngặt về mùa gió nhằm khắc phục ngay mùi hôi, tanh làm ô nhiễm môi trường chung quanh; xác định quy mô sản xuất phải phù hợp với cơ sở sản xuất hiện có.

3/- Giám đốc Sở Khoa học công nghệ và Môi trường chịu trách nhiệm:

- Tham mưu cho UBND tỉnh trong việc thực hiện một số nội dung quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường quy định tại Điều 37 Luật BVMT nhằm khắc phục tình trạng bãi rác, nước thải của chợ phường 1 và các cơ sở sản xuất nước chấm ở khu vực xã An Bình gây ô nhiễm môi trường.

- Kiểm tra và báo cáo kết quả việc hiện chỉ thị này cho Chủ tịch UBND tỉnh. 

Chỉ thị này có hiệu lực kể từ ngày ký./-
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