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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-TNMT 
V/v tăng cường công tác 

quản lý chất thải rắn sinh hoạt 

Xuân Trường, ngày       tháng 3 năm 2023 

  

                          Kính gửi:  

- Các cơ quan, đơn vị; 

- UBND các xã, thị trấn. 
 

 Trong những năm qua, công tác bảo vệ môi trường nói chung, thu gom, xử 

lý chất thải rắn, rác thải sinh hoạt nói riêng đã được chính quyền các cấp và người 

dân quan tâm hơn, chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) cơ bản được thu gom, xử lý 

theo quy định. Tuy nhiên, tại một số địa phương vẫn còn tình trạng đổ rác thải 

không đúng nơi quy định; đốt rác thải lộ thiên; công tác phân loại rác thải tại 

nguồn triển khai chưa quyết liệt, đồng bộ nên hiệu quả chưa cao; nhiều công trình 

xử lý rác thải sinh hoạt xuống cấp nhưng chưa được cải tạo, nâng cấp kịp thời... 

Nhằm khắc phục các tồn tại, hạn chế nêu trên, thực hiện Văn bản số 

120/UBND-VP3 ngày 01/3/2023 của UBND tỉnh Nam Định về việc tăng cường 

công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh, UBND huyện yêu cầu 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực 

hiện tốt một số nội dung sau: 

1. UBND các xã, thị trấn: 

 - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm thay đổi thói quen, nâng cao nhận 

thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường của nhân dân trên địa bàn, không để xảy ra 

tình trạng xả rác thải bừa bãi, đổ thải không đúng nơi quy định. 

 - Tuyên truyền, vận động nhân dân hạn chế sử dụng túi ni lông, tăng cường 

sử dụng các sản phẩm thân thiện môi trường; tận dụng, tái sử dụng các loại rác có 

khả năng tái chế; thực hiện phân loại rác thải tại nguồn theo Hướng dẫn số 

2528/HD-STNMT ngày 24/8/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về phân loại 

rác thải tại nguồn và xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình để giảm lượng rác thải 

phải xử lý tại các khu xử lý rác thải sinh hoạt tập trung, đảm bảo tiến độ đến tháng 

12/2024 trên địa bàn huyện có 100% số hộ tham gia phân loại rác thải tại nguồn. 

 - Thường xuyên tổ chức hoạt động vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm, 

khu phố và thu gom triệt để rác thải sinh hoạt tại các xã, thị trấn; thực hiện đồng bộ 

việc thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt sau khi phân loại. Chỉ đạo vận 

hành thường xuyên các công trình xử lý rác thải tập trung theo đúng hướng dẫn của 

Sở Tài nguyên và Môi trường đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng 

tới sức khỏe của người dân. 

 - Kiểm tra, rà soát, xử lý dứt điểm các điểm đổ rác thải tự phát, các bãi chôn 

lấp quá tải không hợp vệ sinh. 

- Tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật theo thẩm quyền hoặc chuyển 
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cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và quản 

lý chất thải rắn, nhất là rác thải sinh hoạt trên địa bàn. 

 - Kiểm tra, rà soát các công trình xử lý rác thải đang vận hành, có kế hoạch 

cải tạo, nâng cấp nhằm tiếp tục duy trì hoạt động xử lý rác thải trên địa bàn trong 

thời gian triển khai xây dựng khu xử lý chất thải rắn quy mô vùng, liên huyện; 

nghiêm cấm tình trạng đốt rác thải lộ thiên; trồng bổ sung cây xanh xung quanh 

các khu xử lý rác thải tập trung của địa phương đảm bảo có chiều rộng cây xanh 

khoảng 5-10m nhằm giảm thiểu tối đa rác bay và phát tán mùi ra ngoài môi trường. 

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện: Tăng cường kiểm tra, đôn 

đốc, hướng dẫn các địa phương đầu tư xây dựng, quản lý, vận hành khu xử lý rác 

thải đúng quy định; hướng dẫn các địa phương tổ chức phân loại rác thải tại nguồn; 

thường xuyên tổng hợp tình hình, báo cáo UBND huyện để chỉ đạo.  

3. Phòng VH&TT, Trung tâm VH-TT&TT huyện: Tăng cường thông tin, 

tuyên truyền, phổ biến, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường 

nói chung và chất thải rắn sinh hoạt nói riêng. 

4. Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện: Tổ chức thẩm định quy hoạch, thiết kế 

xây dựng, tham mưu cấp giấy phép xây dựng các khu xử lý rác thải tập trung của 

các xã, thị trấn theo thẩm quyền. 

5. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện: Chủ trì, phối hợp với Phòng 

TN&MT tham mưu UBND huyện giao dự toán kinh phí sự nghiệp môi trường; 

hướng dẫn cơ chế ưu đãi và hỗ trợ tài chính đối với hoạt động thu gom, xử lý, tái 

chế hoặc tái sử dụng chất thải theo quy định. 

6. Công an huyện: 

- Tăng cường công tác phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp 

luật có liên quan đến tội phạm về môi trường; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử 

lý nghiêm các trường hợp vi phạm về quản lý chất thải rắn sinh hoạt theo quy định. 

 - Phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm 

pháp luật về quản lý chất thải rắn sinh hoạt. 

7. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện: Xây dựng kế hoạch, chương trình, 

nội dung giáo dục về bảo vệ môi trường liên quan đến quản lý chất thải rắn sinh 

hoạt để tổ chức tuyên truyền, giáo dục trong các cấp học trên địa bàn huyện. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND các xã, 

thị trấn triển khai thực hiện nghiêm nội dung Công văn này./. 
 

Nơi nhận:                                                               
- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Như trên;   

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, TNMT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Trần Văn Vỵ 
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