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       Kính gửi:  

- Sở Xây dựng; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường;  

- Thanh tra tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các cơ sở sản xuất VLXD trên địa bàn tỉnh. 

 

Thực hiện Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ trưởng 

Bộ Xây dựng Quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình 

và chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành Xây dựng; Công văn số 

5881/BXD-KHCN ngày 07/12/2020 của Bộ Xây dựng về việc xây dựng báo cáo 

công tác bảo vệ môi trường ngành Xây dựng năm 2019, 2020 theo quy định 

Thông tư số 02/2018/TT-BXD (có gửi kèm theo văn bản này); Chủ tịch UBND 

tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, 

Thanh tra tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan, tăng 

cường công tác kiểm tra, thanh tra công tác bảo vệ môi trường của các cơ sở sản 

xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh về việc chấp hành các quy định về bảo vệ 

môi trường và báo cáo công tác bảo vệ môi trường, lưu trữ báo cáo trên phần 

mềm quản lý môi trường trực tuyến ngành xây dựng theo quy định tại Thông tư 

số 02/2018/TT-BXD nêu trên; đồng thời, khẩn trương hoàn thiện báo cáo công 

tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng tỉnh Thanh Hóa 

năm 2019 và thông báo cho các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh 

báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2020 trước ngày 31/12/2020./. 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Báo TH, Đài PT-TH TH; 

- Lưu: VT, CN.(M12.11) 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 

Mai Xuân Liêm  
 

V/v thực hiện quy định về bảo 

vệ môi trường trong thi công 

xây dựng công trình và chế độ 

báo cáo công tác bảo vệ môi 

trường ngành Xây dựng. 
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	HÀ NỘI
	Mai Xuân Liêm<liemmx@thanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!
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