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UBND TỈNH HƯNG YÊN 

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  622/BQL-TN&MT 

V/v triển khai các hoạt động hưởng ứng  

Chiến dịch Làm cho thế gới sạch hơn năm 2017 

 

Hưng Yên, ngày  13  tháng  9  năm 2017 

 

Kính gửi:   

- Công ty Quản lý khai thác KCN Phố Nối A; 

- Công ty Cổ phần phát triển hạ tầng Dệt may Phố Nối; 

- Công ty TNHH KCN Thăng Long II. 

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2409/UBND-KT2 ngày 

08/9/2017 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới 

sạch hơn năm 2017 với chủ đề: “Quản lý rác thải vì môi trường nông thôn bền 

vững”. Ban Quản lý các KCN tỉnh đề nghị các Chủ đầu tư hạ tầng KCN triển khai 

thực hiện các hoạt động sau: 

1. Tích cực triển khai thực hiện và tuyên truyền, phổ biến đến các Doanh 

nghiệp và người lao động trong các KCN các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ 

môi trường như: Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 

18/3/2013 của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi 

trường; Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về một số 

nhiệm vụ, giải pháp cấp bách  bảo vệ môi trường; Chiến lược bảo vệ môi trường 

quốc gia đến năm 202, tầm nhìn đến năm 2030 các quy định hiện hành khác...nhằm 

nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi và ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về 

bảo vệ môi trường, phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu và khuyến 

khích mọi người cùng hành động bảo vệ môi trường. 

2. Tổ chức thực hiện và phát động đến các Doanh nghiệp trong KCN thực hiện 

treo băngzôn, panô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền về bảo vệ môi trường để 

hưởng ứng Chiến dịch tại nơi công cộng trong KCN, trụ sở làm việc của các doanh 

nghiệp để tuyên truyền mọi người hãy hành động vì môi trường (đề nghị tham khảo 

các khẩu hiệu gửi kèm theo Văn bản này). Thời gian thực hiện: Trước ngày 16/9/2017. 

3. Tổ chức thực hiện và phát động đến các doanh nghiệp trong KCN, phối hợp 

tổ chức phát quang bụi rậm; nạo vét hệ thống kênh mương, cống thoát nước của 

KCN và hệ thống thu gom, thoát nước mưa, nước thải của doanh nghiệp; thu gom, 

phân loại, lưu trữ và vận chuyển, xử lý chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại 

theo đúng quy định; trồng, chăm sóc, cắt tỉa cây xanh tạo cảnh quan và bảo vệ môi 

trường...  

4. Tăng cường công tác theo dõi, giám sát chặt chẽ hoạt động xả khí thải, nước 

thải, thu gom, vận chuyển xử lý chất thải thông thường, chất thải nguy hại, của các 

Doanh nghiệp trong KCN theo đúng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường 
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trường, đề nghị thông báo ngay đến Ban Quản lý các KCN tỉnh và các cơ quan chức 

năng để có biện pháp xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.  

5. Vận hành thường xuyên, liên tục hệ thống xử lý nước thải tập trung của 

KCN, đúng theo đúng thiết kế, đúng các quy trình, quy phạm kỹ thuật và phải được 

thể hiện trong nhật ký vận hành, đảm bảo nước thải sau khi xử lý đạt Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về môi trường trước khi xả thải ra nguồn tiếp nhận. Khẩn trương 

nghiên cứu hoàn thành việc xây dựng hồ điều hòa để kiểm soát chất lượng nước thải 

sau xử lý, trước khi xả ra môi trường, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-UBND 

ngày 20/10/2016 của UBND tỉnh Hưng Yên về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách 

về bảo vệ môi trường.  

Vậy, Ban Quản lý các KCN tỉnh yêu cầu các Chủ đầu tư hạ tầng KCN triển 

khai thực hiện./. 

(Trong quá trình thực hiện, doanh nghiệp có thể liên hệ về Ban Quản lý các 

KCN tỉnh, thông qua Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường để cung cấp các tài 

liệu để hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2017; số điện thoại: 

02213 942 863) 

 
Nơi nhận: 
- Như kính gửi;  

- Cổng thông tin điện tử của Ban; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Lưu: VT, TN&MT
05

. 

 

KT.TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Lâm Đức Thuấn 
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Khẩu hiệu hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2017 

(Kèm theo Văn bản số: 622/BQL-TN&MT ngày 13/9/2017 của  

Ban Quản lý các KCN tỉnh) 

  

1. Nhiệt liệt hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2017. 

2. Vì một môi trường không có rác, hãy bỏ rác đúng nơi quy định. 

3. Rác là nguồn gây ô nhiễm, hãy làm sạch rác ở mọi nơi. 

4. Hãy giữ gìn vệ sinh, không vứt rác ra đường. 

5. Trồng thêm một cây xanh là thêm một hành động vì môi trường. 

6. Bảo vệ môi trường, bảo vệ sự sống. 

7. Bảo vệ môi trường, hãy bắt đầu ngay từ bây giờ. 

8. Bảo vệ môi trường là bảo vệ sức khỏe con người. 

9. Ttrước khi chặt một cây, hãy trồng một rừng cây. 

10.  Nước sạch và vệ sinh môi trường là nhu cầu của cuộc sống. 
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