D tho nêu rõ, làng ngh c c quan có thm quyn quyt nh công nhn phi có h tng v bo v môi trng áp ng
các yêu cu ti Khon 1 iu 56 Lut Bo v môi trng, có phng án bo v môi trng, có t chc t qun v bo v môi
trng làng ngh.
C th, Khon 1 iu 56 Lut Bo v môi trng nêu rõ: H tng bo v môi trng ca làng ngh bao gm: 1- Có h thng
thu gom nc thi, nc ma bo m nhu cu tiêu thoát nc ca làng ngh; 2- H thng thu gom, thoát nc và x lý
nc thi tp trung (nu có) bo m nc thi sau x lý áp ng yêu cu v bo v môi trng; 3- Có im tp kt cht thi rn áp
ng yêu cu k thut v bo v môi trng; khu x lý cht thi rn (nu có) bo m quy nh v qun lý cht thi rn hoc có
phng án vn chuyn cht thi rn n khu x lý cht thi rn nm ngoài a bàn.
Phng án bo v môi trng làng ngh do UBND cp xã xây dng 5 nm mt ln. Trng hp cn thit, phng án này c
iu chnh, b sung hng nm phù hp vi tình hình thc t ti a phng.
Theo d tho, t chc t qun v bo v môi trng làng ngh c thành lp và hot ng theo quy ch do UBND cp xã
ban hành có trách nhim: Tham gia qun lý, vn hành, duy tu, ci to các công trình thuc h tng bo v môi
trng ca làng ngh theo phân công ca UBND cp xã; ph bin, theo dõi, ôn c các c s, h gia ình sn xut
trong làng ngh thc hin các quy nh bo v môi trng; tham gia xây dng, t chc thc hin phng án bo v môi
trng làng ngh; hng c, quy c có ni dung bo v môi trng; tuyên truyn, vn ng nhân dân xóa b các h tc,
thói quen mt v sinh, có hi cho môi trng; tham gia kim tra vic thc hin quy nh v bo v môi trng ca c s
trong làng ngh khi c c quan có thm quyn yêu cu…
Chuyn i ngành, ngh không khuyn khích phát trin ti làng ngh
Theo d tho, UBND cp xã có trách nhim t chc thc hin vic rà soát c s, h gia ình sn xut thuc ngành,
ngh không khuyn khích phát trin ti làng có ngh xut k hoch di di c s, h gia ình sn xut và chuyn i
ngành, ngh không khuyn khích, báo cáo UBND cp huyn tng hp, hoàn thin và trình UBND cp tnh
phê duyt.
Ngành, ngh sn xut không khuyn khích phát trin ti làng ngh gm: 1- Ngành, ngh không thuôc ngành
ngh nông thôn quy nh ti iu 4 Ngh nh s 52/2018/N-CP ngày 12/4/2018 ca Chính ph v phát trin
ngành ngh nông thôn; 2- Ngành, ngh thuc loi hình sn xut có nguy c gây ô nhim môi trng; 3- Ngành,
ngh s dng nhiên liu, nguyên liu hoc hóa cht d cháy, d n, hóa cht nguy him, hóa cht hn ch kinh
doanh theo quy nh ca Lut Hóa cht; 4- Ngành, ngh s dng dây chuyn công ngh, máy móc, thit b lc hu
hn ch chuyn giao theo quy nh ca pháp lut v chuyn giao công ngh.
K hoch di di c s, h gia ình sn xut và chuyn i ngành, ngh không khuyn khích phát trin ti làng ngh c
xây dng 5 nm mt ln, do UBND cp tnh phê duyt. Trong trng hp cn thit, k hoch này c iu chnh, b sung
hng nm phù hp vi tình hình thc t ti a phng.
UBND cp huyn tng hp nhu cu ngân sách v bo v môi trng làng ngh, báo cáo UBND cp tnh xem xét,
phê duyt; ch o trin khai các mô hình bo v môi trng làng ngh theo quy nh ti Khon 5 iu 56 Lut Bo v
môi trng.
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