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Số:            /UBND-TNMT Mỹ Lộc, ngày       tháng 6 năm 2022 

V/v tăng cường thực hiện các biện pháp 

giảm thiểu và xử lý việc đốt rơm rạ, rác thải 

không đúng quy định trên địa bàn tỉnh 
 

                     Kính gửi:  

 - Ủy ban MTTQ huyện và các tổ chức đoàn thể; 

 - Phòng Nông nghiệp và PTNT; 

 - Phòng Tài  nguyên và Môi trường; 

 - Công an huyện; 

 - Phòng Kinh tế - Hạ tầng; 

 - Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao; 

 - UBND các xã, thị trấn. 

Trong những năm qua, UBND huyện đã thường xuyên chỉ đạo các xã, thị 

trấn tăng cường thực hiện các biện pháp giảm thiểu, xử lý việc đốt rơm rạ, đốt rác 

thải và phơi thóc không đúng quy định, tuy nhiên hiện tượng trên vẫn còn diễn ra 

tại một số địa phương gây ô nhiễm môi trường, mất an toàn giao thông và ảnh 

hưởng chất lượng công trình giao thông, gây bức xúc trong nhân dân và dư luận 

xã hội. 

Để giảm thiểu, ngăn chặn kịp thời việc đốt rơm rạ, phơi thóc trên các  

tuyến đường giao thông trong quá trình thu hoạch và tình trạng xả rác, đốt rác 

thải bừa bãi không đúng quy định, UBND huyện yêu cầu: 

1. UBND các xã, thị trấn 

- Tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân và các tổ chức, cá nhân có liên  

quan trên địa bàn về những tác hại của đốt rơm rạ, đốt rác thải và phơi thóc 

không đúng quy định; hướng dẫn phổ biến các giải pháp xử lý rơm rạ cho phù 

hợp với từng địa phương; tích luỹ rơm rạ để trồng nấm, làm thức ăn cho trâu bò, 

phủ đất trồng rau, màu, ủ làm phân bón hữu cơ…; thực hiện phân loại rác tại hộ 

gia đình, vệ sinh môi trường chuồng trại, khu chăn nuôi; không xả rác, đốt rác 

bừa bãi; thường xuyên vệ sinh khu dân cư và nơi công cộng. 

- Thực hiện rà soát các điểm đổ rác tạm, các điểm tập kết rác có hiện tượng 

đốt rác; nghiêm cấm việc đốt rác thải công nghiệp tại các khu vực xử lý rác thải 

sinh hoạt; yêu cầu các cơ sở phát sinh rác thải công nghiệp có biện pháp thu  

gom, hợp đồng với đơn vị có chức năng để xử lý theo quy định; tăng  cường  

công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi xả rác bừa bãi, nhất là 

xả rác xuống kênh, mương gây ách tắc dòng chảy, hành vi đốt rác không đúng
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quy định, hành vi tập kết đốt rơm rạ và phơi thóc trên đường giao thông, nếu gây 

hậu quả nghiêm trọng chuyển hồ sơ sang cơ quan công an điều tra truy tố trước 

pháp luật. Chỉ đạo chỉnh trang, vệ sinh môi trường, trồng hoa, cây ven đường 

đảm bảo cảnh quan xanh - sạch - đẹp; thường xuyên tuyên truyền trên đài phát 

thanh của xã, thôn về các nội dung nêu trên. 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước UBND huyện về 

các hành vi liên quan đến việc đốt rơm rạ, phơi thóc trên các trục đường giao 

thông, xả và đốt rác không đúng quy định thuộc địa bàn quản lý. 

2. Các phòng: Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế-

Hạ tầng phối hợp với UBND các xã, thị trấn hướng dẫn, phổ biến cho nhân dân 

các giải pháp xử lý rơm rạ; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động  người dân thực 

hiện thu gom, xử lý phụ phẩm nông nghiệp sau thu hoạch; thu gom vỏ bao bì 

thuốc bảo vệ thực vật và xử lý theo đúng quy định. 

3. Các cơ quan: Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế - Hạ tầng, Công an 

huyện, Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao huyện theo chức năng, nhiệm 

vụ phối hợp, hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận 

động nhân dân không tập kết lúa, phơi thóc trên các trục đường giao thông, 

không đốt rơm rạ; thay đổi hành vi, nhận thức của nhân dân, không xả rác thải, 

đốt rác thải bừa bãi, thực hiện phân loại rác thải tại nguồn và xử lý rác thải hữu 

cơ tại hộ gia đình; hướng dẫn vận hành hiệu quả các công trình xử lý rác  thải 

sinh hoạt tập trung của địa phương; tổ chức kiểm tra giám sát xử lý kịp thời và 

kiên quyết các trường hợp vi phạm. 

4. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận tổ quốc huyện và các tổ chức chính trị - xã hội 

tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, các hội viên, đoàn viên, 

các hộ gia đình thực hiện nghiêm túc các yêu cầu trên để không làm ảnh hưởng 

tới an toàn giao thông và sức khoẻ của nhân dân. 

Yêu cầu UBND các xã, thị trấn, các cơ quan liên quan nghiêm túc triển 

khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  
 - Như trên; 

 - Lưu: VT, TNMT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

 KT. CHỦ TỊCH 

 PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 
                                     Lê Quang Huy 
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