
        UBND HUYỆN KON RẪY         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  PHÒNG TÀI NGUYÊN & MT                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

         Số:        /TNMT                              Kon Rẫy, ngày      tháng     năm 2022 

 V/v triển khai thực hiện Nghị định  

số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022   

của Chính phủ. 
     

 

Kính gửi:  

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 852/UBND-TH ngày 02/8/2022 của Uỷ ban nhân dân 

huyện Kon Rẫy về việc triển khai thực hiện Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 

07/7/2022 của Chính phủ.  

Để triển khai hiệu quả Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của 

Chính phủ Quy định Chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ 

môi trường trên địa bàn huyện; Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đề nghị các 

cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện một số nhiệm vụ cụ 

thể như sau: 

1.Tiến hành niêm yết công khai Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 

07/7/2022 của Chính phủ Quy định Chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực bảo vệ môi trường tại trụ sở làm việc, nơi tiếp công dân; phối hợp tổ chức 

tuyên truyền, quán triệt nội dung của Nghị định đến toàn thể cán bộ, công chức và 

người dân bằng các hình thức phong phú như lồng nghép tuyên truyền miệng thông 

qua các cuộc họp của đơn vị, họp thôn, làng; tiếp xúc cử tri,….tuyên truyền qua các 

bảng pano, băng rôn,…. 

2. Tăng cường phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát giữa các cơ 

quan, ban ngành có liên quan cũng như chú trọng tiếp nhận các thông tin phản ánh, 

kiến nghị của người dân để kịp thời phát hiện những sai phạm trong lĩnh vực môi 

trường. Đồng thời phản ánh thông tin chính xác, kịp thời đến các cấp có thẩm quyền 

giải quyết; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật về 

bảo vệ môi trường.  

3. Thường xuyên rà soát, nắm bắt thông tin hoạt động của các tổ chức; cơ sở 

sản xuất kinh doanh, các hộ gia đình, cá nhân liên quan đến môi trường ngay tại cơ 

sở, địa phương để kịp thời phát hiện những sai phạm; báo cáo về UBND huyện (qua 

Phòng Tài nguyên –Môi trường huyện) để tham mưu UBND huyện xử lý đúng thẩm 

quyền quy định của pháp luật.  

4. Đề nghị Uỷ ban MTTQVN huyện và các đoàn thể chính trị, xã hội huyện 

trên cơ sở Quy chế phối hợp giữa các đơn vị và Phòng Tài nguyên và Môi trường 

huyện, các đơn vị xây dựng kế hoạch lồng ghép để chỉ đạo các cơ sở hội tổ chức 

tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ 

thông qua các buổi sinh hoạt Chi hội, Đoàn thể ngay tại cơ sở để toàn thể lực lượng 

hội viên và người dân nắm bắt về các quy định của Nghị định. 



Đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các xã, thị trấn trên địa 

bàn huyện phối hợp triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận:                                                                                          
- Như trên;                                                                         
- Lưu P.TNMT. 

 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

Đinh Thị Xuân Lan 
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