
         ỦY BAN NHÂN DÂN 

          HUYỆN VĂN QUAN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           Số:          /UBND-TNMT       Văn Quan, ngày       tháng 01 năm 2021 

V/v tổ chức thực hiện Chỉ thị của 

Thủ tướng Chính phủ về một số giải 

pháp cấp bách tăng cường quản lý 

chất thải rắn trên địa bàn huyện 

 

Kính gửi:   

 

 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; 

- Các đoàn thể chính trị - xã hội huyện; 

- UBND các xã, thị trấn.  

Thực hiện Chỉ thị số 41/CT-TTg ngày 01/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về 

một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn, Công văn số 

1730/UBND-KT ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc tổ chức thực 

hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách tăng cường quản 

lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan yêu cầu 

các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm 

vụ sau đây: 

1. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện 

a) Tham mưu việc quản lý môi trường khu vực bãi xử lý, lò đốt chất thải rắn 

tại huyện. Chỉ đạo doanh nghiệp thực hiện đúng quy định việc thu gom, vận 

chuyển, xử lý chất thải rắn trên địa bàn huyện, xử lý triệt để các điểm tập trung rác 

thải tự phát, gây ô nhiễm môi trường. 

b) Hướng dẫn Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện các biện pháp phân 

loại rác thải tại hộ gia đình, sử dụng các phương pháp xử lý rác thải rắn tại gia đình 

ở khu vực chưa có dịch vụ thu gom rác thai tập trung đảm bảo đúng quy định. 

c) Tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác vệ sinh môi 

trường nông thôn để bảo đảm đạt các chỉ tiêu số 17 về môi trường trong Bộ tiêu 

chí quốc gia xây dựng nông thôn mới. 

d) Tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định của pháp luật về 

quản lý chất thải rắn trên địa bàn huyện. 

2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện 

a) Tăng cường quản lý chặt chẽ nội dung hạ tầng kỹ thuật về điểm tập kết, 

trạm trung chuyển, cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt trong quá trình lập, thẩm 

định, phê duyệt các quy hoạch theo thẩm quyền. 

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân các xã, thị 

trấn tham mưu UBND huyện thực hiện công tác quản lý chất thải rắn xây dựng 

trên địa bàn theo quy định tại Điều 50 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 

24/4/2015 của Chính Phủ về quản lý chất thải và phế liệu, Thông tư 08/2017/TT-

Ký bởi: Ủy ban Nhân dân huyện Văn Quan
Cơ quan: Tỉnh Lạng Sơn
Thời gian ký: 10/01/2021 19:47:16

39 10



2 

BXD ngày 16/5/2017 của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng quy định về quản lý chất thải 

rắn xây dựng.  

3.  Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện 

a) Chỉ đạo, hướng dẫn việc thu gom, xử lý các bao bì đựng hóa chất, thuốc 

bảo vệ thực vật, thuốc thú y, phân bón sau khi sử dụng trong nông  nghiệp theo 

quy định.  

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn  

hướng dẫn xử lý chất thải chăn nuôi, tái chế các phụ phẩm nông nghiệp, đặc biệt là 

việc xử lý, tái chế rơm, rạ sau thu hoạch, đảm bảo môi trường. 

4. Trung tâm Y tế huyện  

 Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các Trạm Y tế các xã, thị trấn thực hiện các 

quy định về quản lý chất thải rắn, chú trọng phân loại chất thải rắn tại nguồn, thực 

hiện thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đạt quy chuẩn kỹ thuật 

môi trường theo quy định tại Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT 

ngày 31/12/2015 của Bộ Y tế - Bộ Tài nguyên và Môi trường quy điṇh về quản lý 

chất thải y tế.  

5. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 

Ưu tiên cân đối, bố trí nguồn vốn sự nghiệp bảo vệ môi trường hỗ trợ cho 

các phong trào, hoạt động phân loại rác thải tại nguồn, thu gom, vận chuyển và xử 

lý rác thải trong kế hoạch ngân sách hàng năm. 

6. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đưa nội dung giáo dục về bảo vệ 

môi trường vào các chương trình giáo dục và đào tạo dưới các hình thức khác 

nhau, chú trọng nội dung quản lý tổng hợp chất thải rắn, thu gom, phân loại rác 

thải tại nguồn. 

7. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện: 

a) Phối hợp với các cơ quan liên quan, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đẩy 

mạnh thực hiện tuyên truyền, giáo dục, phổ biến các quy định pháp luật về quản lý 

rác thải, nhất là về công tác phân loại rác thải tại nguồn, thu gom, vận chuyển, tái 

sử dụng, tái chế, xử lý và thu hồi năng lượng thông qua các phương tiện phát 

thanh, truyền hình, báo chí và hệ thống thông tin cơ sở nhằm nâng cao nhận thức 

và ý thức trách nhiệm của tổ chức, cá nhân. 

b) Tổ chức triển khai các hoạt động tuyên truyền, vận động người dân sống 

gần các dự án, cơ sở xử lý chất thải ủng hộ, đồng thuận trong việc xây dựng, vận 

hành cơ sở xử lý chất thải; không đốt phụ phẩm nông nghiệp, đặc biệt là rơm, rạ 

sau thu hoạch gần khu vực dân cư, các tuyến giao thông chính. 

8. Công an huyện Văn Quan 

Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an các xã, thị trấn chủ động triển khai 

các biện pháp công tác, kiểm soát chặt chẽ hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý 

chất thải rắn; phối hợp với các cơ quan chuyên môn kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ 
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chức, cá nhân hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn, chất thải nguy 

hại trái quy định gây ô nhiễm môi trường; kiến nghị các giải pháp phòng ngừa vi 

phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động thu gom, vận chuyển và xử 

lý chất thải rắn trên địa bàn. 

9. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn  

a) Chịu trách nhiệm về công tác chỉ đạo thực hiện phân loại, thu gom rác 

thải tại nguồn, vận chuyển và xử lý rác thải trên địa bàn xã. Tổ chức tuyên truyền 

Nhân dân nâng cao nhận thức không vứt rác thải rắn bừa bãi tại nơi công cộng và 

dọc các tuyến đường giao thông gây mất mỹ quan. 

b) Áp dụng hình thức và mức kinh phí hộ gia đình, cá nhân phải chi trả cho 

công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt dựa trên khối lượng 

hoặc thể tích chất thải đã được phân loại theo quy định của Luật Bảo vệ môi 

trường nhằm giảm thiểu chất thải phát sinh và thúc đẩy việc phân loại rác thải tại 

nguồn; thực hiện nghiêm túc Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 

của UBND tỉnh về giá dịch vụ vệ sinh môi trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.  

c) Chỉ đạo cán bộ chuyên môn tăng cường kiểm tra việc quản lý chất thải rắn 

trên địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về quản lý chất 

thải rắn, pháp luật bảo vệ môi trường theo thẩm quyền.  

d) Tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã 

hội tham gia, phản biện, giám sát hoạt động quản lý và xử lý chất thải rắn; chủ 

động cung cấp thông tin, phát huy vai trò của báo chí trong hoạt động quản lý chất 

thải rắn. 

10. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trên cơ sở chức năng, nhiệm 

vụ được giao phối hợp tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị 

số 41/CT-TTg ngày 01/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp 

bách tăng cường quản lý chất thải rắn trên địa bàn huyện Văn Quan./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Sở Tài nguyên và Môi trường (B/c); 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- CVP, các PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT, TNMT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hứa Phong Lan  

 

 


