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Bắc Giang, ngày 02 tháng 11 năm 2017
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QUYẾT ĐỊNH
Ban hành quy chế phối hợp quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường
các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Pháp lệnh Cảnh sát môi trường ngày 23 tháng 12 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ
quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;
Căn cứ Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3
năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;
Căn cứ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính
phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh
giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;
Căn cứ Nghị định số 105/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Cảnh sát môi trường;
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm
pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2017 của Chính
phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ
quan hành chính nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Bộ
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án
bảo vệ môi trường đơn giản;
Căn cứ Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá
tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;
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Căn cứ Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công
nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 03 tháng 9 năm
2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu công nghiệp,
khu chế xuất, khu kinh tế;
Căn cứ Thông tư số 19/2016/TT-BTNMT ngày 24 tháng 8 năm 2016 của Bộ
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về báo cáo công tác bảo vệ môi trường;
Theo đề nghị của Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tại Tờ trình số
16/TTr-KCN ngày 16 tháng 10 năm 2017.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp quản lý nhà nước
về bảo vệ môi trường các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15/11/2017 và thay thế Quyết
định số 584/2013/QĐ-UBND ngày 06/11/2013 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành
Quy chế phối hợp công tác quản lý môi trường khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc
Giang; bãi bỏ Điều 7 Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các khu công
nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 15/2017/QĐUBND ngày 11/5/2017 của UBND tỉnh Bắc Giang.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, thủ trưởng cơ quan
thuộc UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và
các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lại Thanh Sơn
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QUY CHẾ
Phối hợp quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường
các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
(Ban hành kèm theo Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND
ngày 02/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chế này quy định về nguyên tắc, nội dung và phương thức phối hợp; trách
nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan
trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp trên
địa bàn tỉnh Bắc Giang.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Quy chế này áp dụng đối với các Sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh, Công an tỉnh,
UBND các huyện, thành phố có khu công nghiệp đóng trên địa bàn (sau đây gọi
chung là UBND cấp huyện); tổ chức, cá nhân liên quan và các doanh nghiệp đầu tư
kinh doanh hạ tầng, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong khu công nghiệp (sau
đây gọi chung là doanh nghiệp) trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
Điều 3. Nội dung phối hợp
Nội dung phối hợp công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường các khu
công nghiệp bao gồm.
1. Tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.
2. Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.
3. Quan trắc và báo cáo môi trường khu công nghiệp.
4. Giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp, kiến nghị về môi trường.
5. Ứng phó và khắc phục sự cố môi trường xảy ra trong khu công nghiệp.
6. Trao đổi thông tin, tài liệu trong quá trình thực hiện chức năng quản lý nhà
nước về môi trường trong khu công nghiệp.
Điều 4. Nguyên tắc và phương thức phối hợp
1. Nguyên tắc phối hợp
a) Việc phối hợp công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường khu công
nghiệp dựa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan nhằm đảm
bảo sự thống nhất, đồng bộ, tránh chồng chéo;
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b) Tăng cường trách nhiệm phối hợp quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường
giữa cơ quan chủ trì và các cơ quan phối hợp;
c) Mọi hoạt động liên quan đến công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường
trong khu công nghiệp phải được thông tin đến Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh
để được phối hợp thực hiện.
2. Phương thức phối hợp: Tùy theo tính chất, nội dung nhiệm vụ cụ thể, các cơ
quan lựa chọn các phương thức phối hợp sau:
a) Bằng văn bản, văn bản điện tử;
b) Tổ chức họp, hội nghị;
c) Tổ chức đoàn khảo sát, thanh tra, kiểm tra;
d) Trong trường hợp cấp thiết trao đổi trực tiếp hoặc bằng điện thoại.
Chương II
NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 5. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường
1. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và
Môi trường, Công an tỉnh, UBND cấp huyện có khu công nghiệp đóng trên địa bàn tổ
chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường
cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp.
2. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn,
đôn đốc các doanh nghiệp trong khu công nghiệp thực hiện các quy định của pháp
luật về bảo vệ môi trường.
Điều 6. Thanh tra, kiểm tra về bảo vệ môi trường
1. Thanh tra, kiểm tra định kỳ.
a) Các cơ quan thanh tra, kiểm tra định kỳ hàng năm về bảo vệ môi trường khu
công nghiệp bao gồm:
Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện thanh tra, kiểm tra đối với các doanh
nghiệp là đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi
trường có quy mô tương đương với đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi
trường; kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc đối tượng xác nhận của Sở Tài nguyên và
Môi trường.
UBND cấp huyện thực hiện thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp là đối
tượng phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường có quy mô
tương đương với đối tượng phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường.
2. Thanh tra, kiểm tra đột xuất
a) Thanh tra, kiểm tra đột xuất đối với các doanh nghiệp khi phát hiện có dấu
hiệu vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Cơ quan ra quyết định thanh tra, kiểm
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tra đột xuất có trách nhiệm thống nhất với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh để
cùng thực hiện.
b) Các cơ quan thanh tra, kiểm tra đột xuất bao gồm:
Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện thanh tra, kiểm tra đột xuất đối với
doanh nghiệp là đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án
bảo vệ môi trường có quy mô tương đương với đối tượng phải lập báo cáo đánh
giá tác động môi trường; kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc đối tượng xác nhận
của Sở Tài nguyên và Môi trường khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật về
bảo vệ môi trường.
UBND cấp huyện thực hiện thanh tra, kiểm tra đột xuất đối với doanh nghiệp là
đối tượng phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường có quy
mô tương đương với đối tượng phải lập đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường khi phát
hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.
Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý
các khu công nghiệp tỉnh thực hiện kiểm tra hành chính đột xuất khi phát hiện doanh
nghiệp có dấu hiệu vi phạm hành chính về môi trường hoặc khi có tố giác, tin báo về
vi phạm hành chính theo quy định. Việc kiểm tra thực hiện theo quy định tại Pháp
lệnh về Cảnh sát môi trường ngày 23/12/2014 và Nghị định số 105/2015/NĐ-CP
ngày 20/10/2015 của Chính phủ.
3. Phối hợp trong thanh tra, kiểm tra về môi trường
a) Theo định kỳ cuối năm (trước ngày 10/11), Sở Tài nguyên và Môi trường,
UBND cấp huyện, Công an tỉnh thống nhất với Ban Quản lý các khu công nghiệp
tỉnh xây dựng và ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra về bảo vệ môi trường khu
công nghiệp theo thẩm quyền cho năm sau gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng
hợp. Việc phối hợp thực hiện theo quy định tại Quy chế phối hợp giữa các cơ quan
chức năng trong công tác quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, liên
hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang được ban hành kèm theo Quyết định số
419/2015/QĐ-UBND ngày 16/9/2015 của UBND tỉnh Bắc Giang.
Trước ngày 15/11 hàng năm Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổng
hợp kế hoạch thanh tra, kiểm tra về bảo vệ môi trường khu công nghiệp vào kế hoạch
thanh tra, kiểm tra chung về tài nguyên và môi trường gửi Thanh tra tỉnh trình UBND
tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định và gửi cơ quan phối hợp.
b) Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh khi phát hiện hoặc tiếp nhận thông
tin phản ánh các doanh nghiệp trong khu công nghiệp có dấu hiệu vi phạm pháp
luật về bảo vệ môi trường có trách nhiệm xem xét, xác minh và đề nghị Sở Tài
nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, UBND cấp huyện tiến hành thanh tra, kiểm
tra theo quy định.
c) Khi nhận được thông tin đề nghị của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Sở
Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, UBND cấp huyện có trách nhiệm thành lập
đoàn thanh tra, kiểm tra hoặc cử cán bộ tham gia đoàn thanh tra, kiểm tra, gửi cơ quan
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phối hợp và tiến hành thanh tra, kiểm tra theo quy định. Cơ quan phối hợp có trách
nhiệm cử cán bộ tham gia theo đề nghị của cơ quan quyết định thanh tra, kiểm tra.
d) Kết thúc cuộc thanh tra, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất, cơ quan chủ trì có trách
nhiệm tổng hợp kết quả báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, đồng thời gửi Sở Tài nguyên và
Môi trường, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh về kết quả thanh tra, kiểm tra.
Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổng hợp kết quả thanh tra, kiểm
tra định kỳ và đột xuất về bảo vệ môi trường khu công nghiệp, báo cáo UBND tỉnh,
Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định.
4. Phối hợp với cơ quan thanh tra, kiểm tra cấp trên
a) Các cơ quan thanh tra, kiểm tra về bảo vệ môi trường của tỉnh có trách nhiệm
cử cán bộ tham gia cùng đoàn thanh tra, kiểm tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường
khi tiến hành thanh tra, kiểm tra trong khu công nghiệp của tỉnh.
b) Trường hợp kế hoạch thanh tra, kiểm tra của các cơ quan địa phương trùng
với đối tượng thanh tra, kiểm tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì các cơ quan
địa phương không tiến hành thanh tra, kiểm tra các đối tượng trùng, đồng thời được
sử dụng kết quả thanh tra, kiểm tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường chuyển đến để
xử lý theo quy định của pháp luật.
c) Công an tỉnh có trách nhiệm kịp thời trao đổi thông tin đến Sở Tài nguyên và
Môi trường, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh biết để phối hợp khi Cục Cảnh sát
phòng chống tội phạm về môi trường tiến hành kiểm tra hành chính đột xuất đối với
các doanh nghiệp trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Điều 7. Quan trắc và báo cáo môi trường khu công nghiệp
1. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn,
đôn đốc, giám sát các doanh nghiệp trong khu công nghiệp thực hiện chương trình
quan trắc môi trường định kỳ cam kết tại báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án
bảo vệ môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường đã được phê duyệt, xác nhận hoặc
quan trắc môi trường đột xuất theo quy định.
2. Các doanh nghiệp trong khu công nghiệp có trách nhiệm thực hiện quan trắc
môi trường định kỳ và báo cáo kết quả về Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý
các khu công nghiệp tỉnh, UBND cấp huyện theo quy định.
3. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh định kỳ hàng năm tổng hợp thông tin
liên quan, lập báo cáo quản lý môi trường đối với các khu công nghiệp trên địa bàn
tỉnh gửi Sở Tài nguyên và Môi trường theo mẫu quy định tại Phụ lục IV ban hành
kèm theo Thông tư số 19/2016/TT-BTNMT ngày 24/8/2016 của Bộ trường Bộ Tài
nguyên và Môi trường về báo cáo công tác bảo vệ môi trường.
Điều 8. Giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp, kiến nghị về môi trường
1. Giải quyết khiếu nại, tố cáo về môi trường
Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh có trách nhiệm tiếp nhận, kiến nghị và
phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, UBND cấp huyện giải
quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về môi trường trong khu công nghiệp.
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Việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo về môi trường trong khu công nghiệp được
thực hiện theo quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và quy định của pháp luật
có liên quan.
2. Giải quyết tranh chấp, kiến nghị về môi trường
a) Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh có trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết
tranh chấp, kiến nghị về môi trường trong khu công nghiệp. Khi sự việc vượt quá
thẩm quyền và khả năng, đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện
phối hợp giải quyết;
b) Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý các khu công
nghiệp tỉnh, Công an tỉnh, UBND cấp huyện giải quyết các tranh chấp, kiến nghị về
môi trường giữa các doanh nghiệp trong khu công nghiệp với bên ngoài;
c) Công an tỉnh, UBND cấp huyện phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường,
Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh giải quyết các tranh chấp, kiến nghị về bảo vệ
môi trường khu công nghiệp.
3. Các doanh nghiệp trong khu công nghiệp có trách nhiệm phối hợp với cơ
quan quản lý nhà nước giải quyết các kiến nghị, tranh chấp, kiến nghị, tố cáo về môi
trường trong khu công nghiệp.
Điều 9. Ứng phó và khắc phục sự cố về môi trường
1. Khi xảy ra sự cố môi trường, các doanh nghiệp có trách nhiệm huy động khẩn
cấp nhân lực, vật lực và phương tiện tại chỗ để ứng phó kịp thời, đồng thời báo ngay
cho Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh để được hướng dẫn, hỗ trợ.
2. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn
việc lập và thực hiện kế hoạch ứng phó sự cố môi trường tại các khu công nghiệp; chỉ
đạo khắc phục khi sự cố xảy ra. Đồng thời báo cáo ngay cho UBND tỉnh, Sở Tài
nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, cơ quan liên quan hỗ trợ ứng phó sự cố.
3. Công an tỉnh có trách nhiệm triển khai thực hiện các biện pháp ứng phó ngay
khi nhận được thông tin về sự cố môi trường trong khu công nghiệp.
4. UBND cấp huyện có trách nhiệm huy động khẩn cấp nhân lực, vật lực và
phương tiện cần thiết để kịp thời ứng phó sự cố khi nhận được đề nghị của Ban Quản
lý các khu công nghiệp tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường.
5. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh tổ chức
điều tra, xác định phạm vi ô nhiễm, thiệt hại do sự cố môi trường gây ra và hướng
dẫn đền bù thiệt hại, khắc phục sự cố theo quy định.
Điều 10. Phối hợp trao đổi thông tin
1. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm gửi cho Ban Quản lý các khu
công nghiệp tỉnh các tài liệu sau (bản chính hoặc bản phô tô):
a) Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt; giấy xác nhận kèm
theo kế hoạch bảo vệ môi trường; đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được phê duyệt;
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đề án bảo vệ môi trường đơn giản đã được xác nhận; giấy phép xả thải vào nguồn
nước của các dự án trong khu công nghiệp.
b) Giấy xác nhận hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục
vụ giai đoạn vận hành của dự án.
c) Kết quả quan trắc môi trường các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo
mạng lưới quan trắc môi trường chung của tỉnh đã được UBND tỉnh phê duyệt.
d) Kế hoạch thanh tra, kiểm tra định kỳ; quyết định thành lập đoàn thanh tra,
kiểm tra; quyết định xử phạt vi phạm hành chính; kết quả thực hiện quyết định xử
phạt vi phạm hành chính; kết luận thanh tra, kiểm tra; kết quả giải quyết tranh chấp,
khiếu nại, tố cáo về bảo vệ môi trường trong khu công nghiệp.
2. UBND cấp huyện có trách nhiệm gửi cho Ban Quản lý các khu công nghiệp
tỉnh các tài liệu sau (bản chính hoặc bản phô tô):
a) Giấy xác nhận đăng ký kèm theo kế hoạch bảo vệ môi trường; giấy xác nhận
đăng ký kèm theo đề án bảo vệ môi trường đơn giản đã được xác nhận.
b) Kế hoạch thanh tra, kiểm tra định kỳ; kết luận thanh tra, kiểm tra; quyết định
xử phạt vi phạm hành chính; kết quả thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành
chính; kết quả giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về bảo vệ môi trường trong khu
công nghiệp.
3. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh có trách nhiệm cung cấp, trao đổi
thông tin cho Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND cấp huyện những nội dung liên
quan đến dự án đầu tư (giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quyết định thu hồi dự án,
quyết định chuyển đổi dự án), số lượng lao động.
4. Công an tỉnh có trách nhiệm cung cấp cho Ban Quản lý các khu công nghiệp
tỉnh thông tin về tổ chức, cá nhân vi phạm; kết quả khởi tố, điều tra vụ án hình sự về
môi trường; kết quả xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật đối với
các doanh nghiệp trong khu công nghiệp.
5. Các doạnh nghiệp trong khu công nghiệp có trách nhiệm báo cáo Ban Quản lý
các khu công nghiệp tỉnh những nội dung sau:
a) Báo cáo tình hình phát sinh và quản lý chất thải nguy hại định kỳ;
b) Báo cáo kết quả khắc phục tồn tại về bảo vệ môi trường theo các kết luận
thanh tra, kiểm tra của các cơ quan có thẩm quyền;
c) Khi phát hiện những dấu hiệu vi phạm về bảo vệ môi trường có trách nhiệm
thông báo ngay cho Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh biết, phối hợp cùng với
các cơ quan chức năng trong thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra theo quy định.
6. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh là cơ quan chủ trì việc phát ngôn, cung
cấp thông tin cho báo chí về công tác bảo vệ môi trường khu công nghiệp. Chế độ
phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thực hiện theo quy định tại Nghị định số
09/2017/NĐ-CP ngày 02/9/2017 của Chính phủ.
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Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, UBND cấp huyện, các doanh
nghiệp trong khu công nghiệp có trách nhiệm phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu liên
quan để Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh thực hiện nhiệm vụ phát ngôn và cung
cấp thông tin cho báo chí về môi trường khu công nghiệp theo quy định.
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 11. Trách nhiệm thi hành
1. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh có trách nhiệm chủ trì, theo dõi, đôn
đốc việc thực hiện Quy chế này, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và
Môi trường theo quy định.
2. Định kỳ hàng năm (trước ngày 25/11) Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an
tỉnh, UBND cấp huyện báo cáo kết quả thực hiện Quy chế này về Ban Quản lý các
khu công nghiệp tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.
3. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ
quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp phản ánh kịp thời về Ban Quản lý các khu
công nghiệp tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung cho
phù hợp./.
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