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Số 842  -CV/HU Tam Dương, ngày thảng 12 năm 2021
V/v tăng cường lãnh đạo công tác vệ sinh 

môi trường trên địa bàn huyện

Kính gửi: - ủ y  ban nhân dân huyện Tam Dương,
- ủ y  ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể huyện,
- Đảng ủy các xã, thị trấn.

Trong thời gian qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, 
chính quyền, sự tham gia tích cực của MTTQ, các đoàn thể từ huyện đến cơ sở và 
các tầng lớp nhân dân, công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện đã có những 
chuyển biến và đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, công tác vệ sinh môi 
trường hiện nay chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, ảnh hưởng đến sự phát triển 
bền vững và chất lượng cuộc sống của người dân. Vệ sinh môi trường ở nhiều nơi 
chưa được đảm bảo; tình trạng vứt, bỏ rác, phế thải, phế liệu bừa bãi diễn ra khá phổ 
biến trên nhiều tuyến đường, khu vực công cộng, khu đất trống, đê điều, công trình 
thủy lợi, kênh, mương, rãnh thoát nước...; pano cũ, hỏng, rách nát, tờ rơi quảng cáo 
treo dán ở nhiều nơi không đảm bảo mỹ quan; việc nạo vét hệ thống thoát nước ở 
khu dân cư chưa được làm thường xuyên; việc thu gom, vận chuyển rác thải ở một 
số địa bàn có lúc chưa kịp thời, còn để tồn đọng rác... Để tăng cường sự lãnh đạo, 
chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, sự tham gia tích cực của MTTQ, các đoàn thể 
từ huyện đến cơ sở tạo sự chuyển biến rõ nét về vệ sinh môi trường trên địa bàn 
huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, 
các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm một số nội 
dung sau:

1. ủy ban nhân dân huyện

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về vệ sinh môi trường; củng cố, kiện 
toàn và nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan chuyên môn và đội ngũ 
cán bộ làm công tác quản lý môi trường. Tăng cường kiểm tra công tác vệ sinh môi 
trường trên địa bàn huyện; phát hiện sớm và kịp thời xử lý nghiêm các hành vi thu 
gom, thải rác thải sinh hoạt trái quy định về bảo vệ môi trường. Chỉ đạo các cấp 
chính quyền và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trường vào cuộc tích cưc để tao 
sự chuyển biến rõ rệt về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện.

- Chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định số 3235/QĐ-ƯBND, 
ngày 26/11/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về phê duyệt Đề án thu gom, xử lý rác 
thải sinh hoạt và vệ sinh môi trường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2025, định 
hướng đến năm 2030; Văn bản số 10891/UBND-NN4, ngày 07/12/2021 của UBND 
tỉnh Vĩnh Phúc vê tăng cường chỉ đạo thực hiện vệ sinh môi trường và bảo vệ môi 
trường trên địa bàn tỉnh (sao gửi kèm theo).



2. Đảng ủy các xã, thị trấn
- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác vệ sinh môi trường; xác 

định việc đảm bảo, nâng cao chất lượng vệ sinh môi trường là nhiệm vụ cần tập trung 
trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện thường xuyên, lâu dài; đồng thời, chịu 
trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng mất vệ sinh môi trường trên địa bàn quản lý.

- Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, 
phổ biến sâu rộng các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, 
các văn bản chỉ đạo của tỉnh, của huyện về công tác vệ sinh môi trường; tuyên truyền, 
vận động toàn thể đảng viên, Nhân dân, các tổ chức trên địa bàn thực hiện nghiêm 
công tác bảo vệ môi trường; tăng cường quán triệt, tuyên truyền các hoạt động bảo 
vệ môi trường trên hệ thống loa truyền thanh của xã, thị trấn, các thôn, tổ dân phố.

- Chỉ đạo tổ chức phát động và huy động các tầng lóp nhân dân đồng loạt ra 
quân thực hiện thu gom rác thải, dọn dẹp vệ sinh môi trường, nạo vét luồng tiêu, khơi 
thông cống rãnh, các ao, hồ tù đọng trong các khu dân cư; vệ sinh các tuyến đường, 
đường làng, ngõ xóm, khu dân cư nơi sinh sống; khắc phục tình trạng tập kết rác thải, 
các pano, tờ rơi quảng cáo không đúng nơi quy định.

- Chỉ đạo các chi bộ đưa công tác vệ sinh môi trường vào định hướng nội dung 
sinh hoạt chi bộ và tuyên truyền hàng tháng; quán triệt, tuyên truyền, vận động đến 
đảng viên và Nhân dân việc thực hiện quy định về đảm bảo vệ sinh môi trường; tổ 
chức, xây dựng các mô hình tự quản bảo vệ môi trường, xây dựng hương ước, quy 
ước thôn làng về bảo vệ môi trường.

3. ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội huyện
ủ y  ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở 

chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động thiết thực để huy động các 
tầng lớp nhân dân tích cực tham gia công tác thu gom rác thải, vệ sinh môi trường; 
chủ trì phát động các phong trào thu gom rác thải và vệ sinh môi trường; xây dựng 
khu dân cư, tuyến đường tự quản về vệ sinh môi trường; xây dựng, hình thành tuyến 
đường, tuyến phố, khu dân cư, tổ dân phố tự quan, văn minh “Sáng -  Xanh -  Sạch
-  Đẹp xây dựng và phát triên các phong trào tự quản bảo vệ môi trường găn với 
xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai, thực hiện nghiêm túc./.

Nơi nhân:
- Như trên,
- TT Huyện ủy (để b/c),
- CPVP, CVTH,
- Lưu VTHU.
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Nguyễn Thế Anh



ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH VĨNH PHÚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
• • •

Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Số: /UBND-NN4
V/v táng cường chỉ đạo thực hiện 
vệ sinh môi trường và bảo vệ môi 

trường trên địa bàn tỉnh

Vĩnh Phúc, ngày 0 thángyicí năm 2021

YỆN ỦY TAM DƯƠNG

CÔNG VĂN ĐẾN
Sô':... S M .Q . . . .L .......

à y - d l t  th á n g .'/2- năm  2 0 & ị

Kính gửi:
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Sở Xây dựng;
- Các Huyện ủy, Thành ủy;
- UBND các huyện, thành phố;
- ƯBND các xã, phường, thị trấn.

Trong những năm qua Tỉnh ủy, HĐND tỉnh dành sự quan tâm đặc biệt 
đến công tác vệ sinh môi trường, đặc biệt là HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết 
số 38/2019/NQ-HĐND ngày 15/7/2019 về hỗ trợ xây dựng, sửa chữa, cải tạo 
cống, rãnh thoát nước và nạo vét các thủy vực tiếp nhận nước thải, khắc phục ô 
nhiễm môi trường tại các khu dân cư trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, trên địa bàn 
nhiều xã, phường, thị trấn còn tồn tại các ao, hồ, các luồng tiêu nước chưa được 
cải tạo, nạo vét; nhiều hộ gia đình vẫn chưa đấu nối nước thải vào hệ thống rãnh 
thoát nước, gây ra ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan ở các khu dân cư, tạo 
hình ảnh xấu xí, nhếch nhác bẩn thỉu, là nơi sinh sống và phát triển của các loài 
vi khuẩn, ký sinh trùng gây bệnh.

Đe giải quyết tình trạng này và phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư theo 
Nghị quyết số 38/2019/NQ-HĐND ngày 15/7/2019 của HĐND tỉnh, ủy  ban 
nhân dân tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND các 
xã, phường, thị trấn tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân khắc phục tình 
trạng nêu trên; đồng thời tiếp tục quan tâm tổ chức triển khai thực hiện cải tạo, 
nạo vét luồng tiêu, cống rãnh, các ao, hồ tù đọng trong các khu dân cư, huy động 
mọi nguồn lực trong xã hội, nguồn lực của nhân dân và nhà nước, tạo sự thay 
đổi toàn diện về vệ sinh môi trường, cảnh quan tại khu dân cư nông thôn, nhằm 
thực hiện mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 
2020-2025 về nâng cao chất lượng cuộc sống vật chất và tinh thần của Nhân 
dân, trong đó có tiêu chí nâng cao chất lượng môi trường sống.

Đề nghị các Huyện ủy, Thành ủy chỉ đạo UBND các huyện, thành phố 
kiểm tra thực hiện nghiêm túc nội dung đã chỉ đạo tại văn bản này và giao Chủ



tịch UBND các huyện, thành phố tăng cường kiểm tra, tổng hợp kết quả thực 
hiện và định kỳ hàng Quỷ (03 tháng) bảo cáo tại các Phiên họp UBND tình.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát 
việc thực hiện của UBND các huyện, thành phố và tổng hợp kết quả tổng họp 
chung trên địa bàn tỉnh, báo cáo ƯBND tỉnh theo chỉ đạo tại văn bản này./y^

Nơi nhận:
-  TTTu", TT HĐND tỉnh (Để B/c);
- Chủ tịch, các PCT;

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH

- CVP, các PCVP;
- CV: NN3, CN3;
- Lưu VT, NN4.

2


