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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:        /UBND-TNMT 

V/v tăng cường triển khai công tác 

vệ sinh môi trường trên địa bàn. 

Cao Lộc, ngày      tháng  11 năm 2021 

 

Kính gửi:  

                - Phòng Tài nguyên và Môi trường; 

                - Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

                - Văn phòng Điều phối XDNTM huyện; 

                - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

                              

Thực hiện Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 02/3/2021 của UBND huyện 

Cao Lộc về công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước và 

khoáng sản năm 2021 trên địa bàn huyện Cao Lộc; Kế hoạch số 96/KH-UBND 

ngày 04/3/2021 của UBND huyện Cao Lộc về triển khai thực hiện công tác bảo vệ 

môi trường đối với các xã xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, thôn 

nông thôn mới và khu dân cư kiểu mẫu trên địa bàn huyện năm 2021. 

Qua rà soát tại một số tuyến đường trên địa bàn 02 thị trấn: Cao Lộc, Đồng 

Đăng và một số tuyến tại các xã đã về đích nông thôn mới như: Gia Cát, Hải Yến, 

Yên Trạch, Hồng Phong, Tân Thành, Tân Liên, Xuất Lễ, Hợp Thành cho thấy: 

việc thu gom, phân loại và xử lý chất thải rắn sinh hoạt, phát quang cắt tỉa hàng 

rào, cây cỏ ven đường, nạo vét khơi thông các mương, cống thoát nước... chưa đảm 

bảo vệ sinh môi trường. Các nội dung nêu trên liên quan trực tiếp đến người dân là 

chủ thể phải thực hiện. 

Để đảm bảo thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường trên toàn huyện, trong 

đó đi đầu là hai thị trấn và các xã đã về đích nông thôn mới, UBND huyện yêu cầu 

chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm túc một 

số nội dung sau: 

1. Đối với UBND các xã, thị trấn 

1.1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhắc nhở người dân tự giác 

thực hiện công tác vệ sinh môi trường tại khu dân cư và trên các tuyến đường trục 

chính của xã, khu vực có trục đường của tỉnh, huyện đi qua. Triển khai đến từng hộ 

dân ký cam kết về thực hiện đảm bảo vệ sinh môi trường trong gia đình, đường 

làng, ngõ xóm, khu dân cư…; đưa nội dung thực hiện vệ sinh môi trường vào quy 

ước, hương ước của làng, bản, khối phố, khu dân cư; phát động phong trào trồng 

cây xanh, đường hoa trong các khu dân cư... 

Huy động các đoàn thể, các đơn vị sản xuất, kinh doanh và nhân dân các 

thôn, khối phố trên địa bàn định kỳ hàng tháng tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi 

trường tại các tuyến đường, khu dân cư, chợ, các khu vực công cộng bằng những 
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việc làm cụ thể như: thu gom, phân loại và xử lý chất thải rắn sinh hoạt, phát quang 

cắt tỉa hàng rào, cây cỏ ven đường, nạo vét khơi thông các mương, cống thoát 

nước... tại các vị trí khuôn viên gia đình, đường làng, ngõ xóm, các khu vực công 

cộng (đảm bảo ít nhất 01 lần/01 tháng để đảm bảo vệ sinh môi trường xanh - sạch - 

đẹp). 

1.2. Thực hiện 100% các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch công tác vệ sinh môi 

trường trên địa bàn, thành lập các tổ tự quản về vệ sinh môi trường và có quy chế 

hoạt động cụ thể trong năm 2022, hoàn thiện kế hoạch và gửi về UBND huyện qua 

Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Điều phối XDNTM huyện (Phòng 

NN&PTNT huyện) chậm nhất ngày 30/12/2021. 

1.3. Kiểm tra, rà soát kỹ các đơn vị hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa 

bàn xã chưa có đầy đủ thủ tục hồ sơ về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp 

luật (như: Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Giấy 

xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường; Giấy xác nhận hoàn thành công 

trình bảo vệ môi trường...) để kịp thời hướng dẫn giải quyết thủ tục hành chính 

đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo UBND huyện (thông qua 

phòng Tài nguyên và Môi trường) để phối hợp thực hiện. 

1.4. Phối hợp kiểm tra, đôn đốc đơn vị thực hiện công tác vệ sinh môi trường 

trên địa bàn quản lý (đối với các địa bàn đã được cung ứng dịch vụ thu gom, vận 

chuyển và xử lý rác thải). Kịp thời thông tin qua Phòng Tài nguyên và Môi trường 

các tình huống phát sinh rác thải, chất thải trên địa bàn để phối hợp có phương án giải 

quyết. 

Vận động các doanh nghiệp đang hoạt động dịch vụ thu gom, vận chuyển xử 

lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện hỗ trợ thu gom, xử lý rác thải tại các xã 

theo hướng sử dụng kinh phí đóng góp từ nguồn xã hội hóa (đối với các địa bàn 

chưa được cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải). 

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai và báo cáo kết quả 

thực hiện các nội dung trên về UBND huyện qua Phòng Tài nguyên và Môi 

trường, Văn phòng Điều phối XDNTM huyện (Phòng NN&PTNT huyện) để tổng 

hợp, nắm tình hình. Thời hạn báo cáo: chậm nhất ngày 15/12 năm 2021 (có biểu 

tổng hợp kèm theo). 

2. Giao phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Văn phòng Điều phối 

XDNTM huyện thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện, thông 

tin báo cáo định kỳ kết quả công tác vệ sinh môi trường đối với các xã, thị trấn trên 

địa bàn huyện; tham mưu xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện công tác vệ sinh 

môi trường trên địa bàn huyện trong năm 2022 (hoàn thành trước 30/12/2021) và 

tổ chức phát động triển khai Kế hoạch tại 01 xã, đảm bảo phù hợp, hiệu quả. 

3. Giao lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND (phụ trách lĩnh vực xây dựng 

nông thôn mới) chủ động nắm tình hình triển khai và đôn đốc các cơ quan liên quan 

thực hiện theo các yêu cầu của công văn này; kịp thời tham mưu văn bản đôn đốc, 

chỉ đạo tiếp theo (nếu thấy cần thiết). 
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UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn và các phòng, cơ quan chuyên 

mô liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện (báo cáo); 

- CT, PCT UBND huyện; 

- VPĐPXDNTM huyện; 

- Phòng TN&MT; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thịnh 
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