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       Kính gửi:     

- UBND các xã, thị trấn; 

- Công an huyện.  

- Phòng Nông nghiệp & PTNT; 

- Phòng Tài nguyên và môi trường. 
  

 Thực hiện Luật bảo vệ môi trường năm 2020, Luật Thủy sản, Chỉ thị số 01-

CT/HU ngày 09/11/2020 của Ban thường vụ Huyện ủy về tăng cường công tác 

bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện, Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 

19/01/2021 của UBND huyện về việc triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt 

tại nguồn và xử lý chất thải rắn hữu cơ trên địa bàn huyện; trong thời gian qua, 

công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện đã được các cấp, các ngành, các 

địa phương và cộng đồng dân cư quan tâm thực hiện đáng được ghi nhận. Tuy 

nhiên tại một số địa phương việc phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt còn có những 

lúng túng như: Lịch trình, tần suất, hình thức thu gom, biện pháp xử lý phần rác 

thải hữu cơ sau khi đã được các hộ gia đình phân loại. Trong thời gian gần đây 

hiện tượng sử dụng xung kích điện để đánh bắt thủy sản đang có chiều hướng gia 

tăng trở lại làm ảnh hưởng đến đa dạng hệ sinh thái, hủy hoại môi trường sống tự 

nhiên. Nguyên nhân của tình trạng trên là do nhận thức, ý thức, trách nhiệm của 

các ngành, các cấp và một số cá nhân còn hạn chế; công tác tuần tra, xử lý vi 

phạm còn thiếu quyết liệt, kém hiệu quả, chế tài xử lý chưa đủ răn đe. 

 Để khắc phục tình trạng trên, UBND huyện yêu cầu: 

 1. UBND các xã, thị trấn: 

 * Đối với công tác phân loại, thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt 

- Tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức thiết thực, cụ thể 

để nhân dân hiểu được ý nghĩa, trách nhiệm và các quy định về công tác phân 

loại, thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình. Đồng thời chỉ đạo cấp cơ 

sở thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các hộ gia đình duy trì và thực 

hiện tốt việc phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình. 

 - Xây dựng quy chế, quy trình, tần suất, thời gian thu gom vận chuyển rác 

thải sinh hoạt …, xây dựng các bể ủ tại khu xử lý rác thải tập trung để thực hiện 

việc thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt phù hợp với tình hình thực 

tế của địa phương. Đối với loại rác thải hữu cơ đã được các hộ thực hiện phân 

loại nhưng chưa được xử lý tại hộ gia đình thì UBND các xã, thị trấn xây dựng 

lịch trình thu gom riêng (tối thiểu 2 ngày/lần) và vận chuyển về khu xử lý tập 

trung để xử lý bằng phương pháp ủ phân.  
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 - Chỉ đạo, phân công cán bộ, công chức phối hợp với Trưởng các thôn 

xóm, tổ dân phố và lực lượng công an tăng cường tuần tra, kịp thời phát hiện, 

kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo 

vệ môi trường đối với hành vi vứt bỏ rác thải bừa bãi, không đúng nơi quy định 

(theo Điều 20 Nghị đinh 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). 

 * Đối với việc sử dụng xung kích điện để đánh bắt thủy sản 

 - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh để Nhân dân 

hiểu sâu hơn về Luật Thủy sản và việc sử dụng xung kích điện là hành vi bị 

nghiêm cấm (quy định tại Khoản 7 Điều 7 Luật Thủy sản năm 2017). 

 - Chỉ đạo, phân công cán bộ, công chức phối hợp với Trưởng các thôn 

xóm, tổ dân phố và lực lượng công an tăng cường tuần tra, kịp thời phát hiện, 

kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hành chính các trường hợp sử 

dụng xung kích điện để đánh bắt thủy sản trên địa bàn quản lý (theo Điều 28 

Nghị đinh 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực Thủy sản). 

 2. Công an huyện:  

 Chỉ đạo lực lượng công an xã, thị trấn phải xác định lực lượng công an là 

nòng cốt trong việc tuần tra, xử lý các trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực bảo vệ môi trường, các trường hợp sử dụng xung kích điện để đánh bắt thủy 

sản để bảo vệ tốt môi trường trên địa bàn. 

 3. Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Nông nghiệp và PTNT: 

 Đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện 

các nhiệm vụ nêu trên. Báo cáo, tham mưu UBND huyện chỉ đạo giải quyết các 

nội dung phát sinh vượt thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, thị trấn. 

 4. Các đồng chí Uỷ viên UBND huyện theo địa bàn được phân công phụ 

trách, tích cực chỉ đạo, đôn đốc các địa phương thực hiện tốt các nội dung trên. 

 Yêu cầu các đồng chí Uỷ viên UBND huyện, các cơ quan, ngành, UBND 

các xã, thị trấn triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận:  
- Thường trực Huyện ủy; (Để báo cáo) 

- Lãnh đạo UBND huyện;  

- Các Uỷ viên UBND huyện; (để chỉ đạo đôn đốc)    

- Như trên; (để thực hiện) 

- Lưu VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  
 

 
 

 
 

 

Phạm Ngọc Chi 
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