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Kính gửi:  

     - Các phòng, ngành, đoàn thể thị xã; 

     - Uỷ ban nhân dân các xã, phường.   

 Trong thời gian qua, công tác thu gom, xử lý rác thải và vệ sinh môi 

trường trên địa bàn thị xã luôn được Thị ủy, HĐND và UBND thị xã quan tâm 

chỉ đạo thực hiện. Hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt đã có 

những kết quả tích cực như trên 90% rác thải sinh hoạt được thu gom, xử lý; 47 

điểm tập kết rác thải được vận hành thường xuyên; 12.779 hộ gia đình đăng ký 

thực hiện phân loại, xử lý rác thải hữu cơ. Tuy nhiên, hiện nay khả năng tiếp 

nhận rác thải của các nhà máy xử lý rác trên địa bàn tỉnh gặp khó khăn, rác thải 

ở một số điểm tập kết đã tràn đầy dẫn đến việc vận chuyển, xử lý rác chưa được 

triệt để. Tình trạng xả rác không đúng nơi quy định như: kênh mương, ao hồ, 

đường giao thông và các khu vực công cộng vẫn còn diễn ra. Để giảm thiểu ô 

nhiễm môi trường, đảm bảo yêu cầu về cảnh quan môi trường đô thị, UBND thị 

xã yêu cầu các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường theo chức năng, nhiệm 

vụ thực hiện một số nội dung sau: 

1. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

Tăng cường công tác tuyên truyền về thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt, vệ 

sinh môi trường và phân loại rác tại nguồn đến toàn thể nhân dân, các tổ chức, 

đoàn thể, doanh nghiệp trên địa bàn; thường xuyên kiểm tra, giám sát để kịp thời 

phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. 

2. Phòng Kinh tế 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vệ sinh môi trường gắn với xây dựng 

nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; phối hợp với xí nghiệp khai thác công trình 

thủy lợi và UBND các xã, phường tổ chức thu gom, vận chuyển và xử lý kịp 

thời rác thải ở các tuyến kênh, mương tưới tiêu thủy lợi. Phối hợp với Hội nông 

dân thị xã chỉ đạo thu gom rác thải trên đồng ruộng, đặc biệt là rác thải sau thu 

hoạch, bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, túi nilon… tạo ra những cánh 

đồng không rác thải. 

3. Phòng Quản lý đô thị 

Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra và giám sát các Ban quản lý chợ, các Trung 

tâm thương mại trong việc tổ chức thu gom, xử lý chất thải. 
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4. Hạt Giao thông và Môi trường 

Kiểm tra, rà soát, xử lý triệt để toàn bộ các điểm tập kết rác thải không 

đúng nơi quy định trên địa bàn thị xã; việc tổ chức thực hiện phải được duy trì 

thường xuyên, liên tục để chống tái vi phạm. 

Chủ trì, phối hợp với UBND các xã, phường thực hiện khảo sát, phun chế 

phẩm sinh học, san gạt, đảo trộn tại các điểm tập kết rác đã được quy hoạch để 

nâng cao khả năng tiếp nhận và xử lý rác, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.  

5. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Chỉ đạo các trường học và các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn thị xã 

định kỳ hàng tuần tổ chức tổng vệ sinh môi trường. Tổ chức các hoạt động sinh 

hoạt ngoại khóa có lồng ghép nội dung tuyên truyền về bảo vệ môi trường như 

phân loại rác, hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa một lần, nói không với túi 

nilon để học sinh tham gia hưởng ứng tích cực từ gia đình - nhà trường đến các 

hoạt động nơi công cộng góp phần xây dựng lối sống xanh, thân thiện môi 

trường. 

6. Trung tâm văn hóa và truyền thanh 

 Tăng thời lượng đưa tin, bài và phát sóng về hoạt động thu gom, xử lý rác 

thải; nêu gương những điển hình thực hiện tốt công tác thu gom rác thải và vệ 

sinh môi trường để tạo sự lan tỏa phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi 

trường, thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt và vệ sinh môi trường, hình thành lối 

sống xanh, thân thiện với môi trường. Kịp thời phản ánh rõ, cụ thể những trường 

hợp vứt rác thải, đổ rác thải không đúng nơi quy định, gây ô nhiễm môi trường 

và các cơ quan, đơn vị chưa thực hiện tốt công tác thu gom rác thải, vệ sinh môi 

trường. 

7. Công an thị xã 

 Chỉ đạo các lực lượng nắm bắt tình hình, tăng cường kiểm tra để kịp thời 

phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, 

đặc biệt là hành vi đổ trộm rác thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp không đúng 

nơi quy định. 

8. Các tổ chức chính trị - xã hội 

Tuyên truyền vận động các bộ công chức, đoàn viên, hội viên và người 

lao động của cơ quan đơn vị tích cực tham gia thực hiện tốt công tác vệ sinh môi 

trường tại cơ quan, đơn vị. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, giáo 

dục nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ môi trường. Phát huy hơn nữa vai 

trò, trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác phân 

loại, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình. 

 9. Ủy ban nhân dân các xã, phường 

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động các hộ gia đình trên địa 

bàn thực hiện tốt việc phân loại, xử lý rác hữu cơ tại hộ gia đình, thu gom và đổ 
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rác thải đúng nơi quy định. Lồng ghép tuyên truyền vệ sinh môi trường với hạn 

chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và nói không với túi nilon; mở chuyên 

mục về công tác vệ sinh môi trường để tuyên truyền trên hệ thống phát thanh 

của xã, phường; xây dựng các tổ dân phố, khu dân cư, tuyến đường tự quản về 

bảo vệ môi trường. 

- Tổ chức phát động phong trào và huy động các tầng lớp nhân dân đồng 

loạt ra quân thực hiện thu gom rác thải, dọn dẹp vệ sinh môi trường các tuyến 

đường làng, ngõ xóm, tổ dân phố và khu dân cư nơi sinh sống; thường xuyên 

nạo vét, khơi thông cống rãnh thoát nước thải; tổ chức ký cam kết thực hiện các 

quy định về vệ sinh môi trường. 

- Thường xuyên tổ chức kiểm tra, rà soát các điểm tập kết rác thải không 

đúng quy định để thực hiện thu gom, vận chuyển về nơi xử lý theo đúng quy 

định. Phối hợp với Hạt Giao thông và Môi trường thường xuyên phun chế phẩm 

sinh học, san gạt, đảo trộn rác tại các điểm tập kết rác thải đã được quy hoạch để 

nâng cao khả năng tiếp nhận và xử lý rác, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. 

UBND thị xã yêu cầu các phòng, ngành, đoàn thể thị xã; UBND các xã, 

phường nghiêm túc thực hiện./. 

Nơi nhận:     
- Như trên;     

- CT, các PCT UBND thị xã; 

- Lưu: VT, TNMT.                                                                                                                                                                                                     

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Khánh 
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