
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN THANH LIÊM 

         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /UBND-TN&MT 

V/v tăng cường thu gom, xử lý rác 

thải sinh hoạt. 

                Thanh Liêm, ngày        tháng     năm  

 

Kính gửi:  - UBND các xã, thị trấn; 

    - Phòng Tài nguyên và Môi trường;  

- Phòng Tài chính Kế hoạch. 

   Thực hiện Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 02/01/2020 về phê duyệt tạm 

thời phân vùng bốc xúc, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hà 

Nam năm 2020; Công văn số 1564/STN&MT-MT ngày 16/9/2020 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường về việc tăng cường thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt;  

 Để đảm bảo công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện, UBND 

huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn và các phòng ban chuyên môn thực hiện 

một số nội dung sau: 

1. UBND các xã, thị trấn 

1.1. Phối hợp với các đơn vị thu gom, vận chuyển:  

- Rà soát số lượng đối tượng 2,3,4 và xác định mức thu giá dịch vụ để tổ 

chức ký hợp đồng trực tiếp theo quy định tại Quyết định số 51/2019/QĐ-UBND 

ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Hà Nam.  

- Thực hiện bốc xúc, vận chuyển hết rác thải sinh hoạt tại các bể trung 

chuyển, điểm tập kết trên địa bàn về nhà máy xử lý theo phân vùng của UBND 

tỉnh. Không để tình trạng rác thải ùn ứ tại các địa phương, gây mất cảnh quan, 

vệ sinh môi trường.  

- Rà soát nhu cầu và có kế hoạch xây dựng lại các bể trung chuyển đã hư 

hỏng, phải có mái che, nền bê tông và có hố thu gom nước rỉ rác đảm bảo vệ 

sinh môi trường. 

 1.2. Tổ chức phát động toàn dân ra quân tổng vệ sinh đường làng, ngõ 

xóm, khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải tạo cảnh quan môi trường sáng -

xanh - sạch - đẹp. Tiếp tục tăng cường trồng, chăm sóc hoa trên các tuyến đường 

và khu vực công cộng . 

1.3. Không được tự ý xử lý rác thải bằng phương pháp đốt thủ công và 

chôn lấp không hợp vệ sinh. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện thu 

gom, bốc xúc, vận chuyển rác thải sinh hoạt. Xử lý nghiêm các trường hợp đổ 

rác không đúng nơi quy định, tự ý đốt rác bằng phương pháp thủ công.  



1.4. Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện phân loại rác thải tại 

nguồn theo Đề án 887/ĐA-UBND ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh Hà Nam.  

1.5. Rà soát, thống kê lượng rác tồn tại các bể trung chuyển, điểm tập kết, 

tổng hợp số liệu gửi về Ủy ban nhân dân huyện Thanh Liêm (qua phòng Tài 

nguyên và Môi trường) trước ngày 02/10/2020. 

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

2.1. Thường xuyên theo dõi, thực hiện trách nhiệm kiểm tra, giám sát hoạt 

động thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải của Ủy ban nhân dân các xã, thị 

trấn; tổng hợp số liệu, báo cáo UBND huyện. 

2.2. Phối hợp cùng UBND các xã, thị trấn giám sát khối lượng rác thải 

được đơn vị thu gom rác thu gom và vận chuyển về nhà máy xử lý. 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

3.1. Tham mưu cho UBND huyện bố trí nguồn kinh phí phục vụ cho công tác 

vận chuyển rác trên địa bàn các xã, thị trấn về nhà máy xử lý rác thải tập trung. 

3.2. Phối hợp, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn xác định mức thu giá dịch 

vụ làm cơ sở để tổ chức ký hợp đồng trực tiếp với đối tượng 2,3,4 theo quy định tại 

Quyết định số 51/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Hà Nam. 

 UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn và các phòng ban tổ chức 

thực hiện nghiêm túc./. 

     Nơi nhận: 
    - TT Huyện uỷ, TT HĐND;  (Để báo cáo) 

    - Lãnh đạo UBND huyện;  

    - Như kính gửi; 

    - Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lại Thị Ngọc Trâm 
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