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Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong 

những năm qua công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện Trùng Khánh đã 

có những chuyển biến tích cực; nhiều tuyến đường, nơi công cộng được quét dọn 

vệ sinh, bảo đảm sạch, đẹp; ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của của cộng đồng 

được nâng cao. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận người dân thiếu ý thức trong 

việc giữ gìn, bảo vệ môi trường sống, xả rác bừa bãi tại các điểm công cộng,... 

Đặc biệt nhiều điểm vứt rác không đúng nơi quy định chưa xử lý dứt điểm (như: 

Khu vực giáp ranh Thị trấn với xã Khâm Thành, khu vực giáp ranh xã Khâm 

Thành với xã Phong Nặm,…) nhưng gần đây lại xuất hiện tại nhiều xóm, xã trên 

địa bàn huyện phát sinh những điểm đổ rác gây ô nhiễm môi trường tại các khu 

vực nông thôn, làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh, ảnh hưởng đến cảnh quan, 

mỹ quan chung của huyện. 

Trước tình trạng trên, Ủy ban nhân dân huyện Trùng Khánh yêu cầu Ủy ban 

nhân dân các xã, thị trấn thực hiện những công việc sau: 

- Thành lập tổ phân công phụ trách các xóm, tổ chức tuyên truyền, vận động 

các hộ gia đình, cá nhân tự thu gom, phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt theo quy 

định. Đối với rác thải có nguy cơ nhiễm bệnh như khẩu trang sử dụng để phòng, 

chống dịch bệnh cần tháo bỏ đúng theo hướng dẫn, cho ngay vào thùng đựng chất 

thải có nắp đậy kín để thu gom, xử lý theo quy định. 

- Thường xuyên kiểm tra, phát hiện và xử lý đối với các trường hợp vi phạm 

pháp luật về bảo vệ môi trường (Đối với hành vi vứt rác thải bừa bãi, không đúng 

nơi quy định áp dụng điểm c, điểm d khoản 1 Điều 20 Nghị định số 155/2016/NĐ-

CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực bảo vệ môi trường). 

- Tại địa bàn các xã, thị trấn có hình thành những điểm vứt rác tập trung 

không đúng nơi quy định, Ủy ban nhân dân xã có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn 

các thôn, xóm tự huy động lực lượng tổ chức dọn dẹp, chôn lấp hợp vệ sinh.  
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- Đôn đốc các đơn vị xử lý môi trường chịu trách nhiệm vận chuyển xử lý 

chất thải rắn sinh hoạt, bảo đảm kịp thời hàng ngày và khi đột xuất. 

Trên đây là ý kiến chỉ đạo của UBND huyện đối với việc tăng cường công 

tác vệ sinh môi trường trên địa bàn. Yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- MTTQ và các đoàn thể huyện (phối hợp); 

- Lưu: VT, TN&MT. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

La Văn Hồng 
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