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Kính gửi:  

- Phòng Tài nguyên và Môi trường; 

- Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố; 

- UBND các phường, xã. 

 

Thực hiện Nghị quyết số 98-NQ/TU ngày 15/4/2020 của Ban Thường vụ 

Thành ủy Lạng Sơn về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ 

môi trường trong việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải sinh hoạt trên địa 

bàn thành phố Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025 (viết tắt là Nghị quyết số 98-

NQ/TU).  Ngày 07/5/2020, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 139/KH-

UBND về thực công tác đảm bảo vệ sinh môi trường trong việc thu gom, vận 

chuyển và xử lý chất thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Lạng Sơn giai đoạn 

2020-2025, yêu cầu UBND các phường, xã xây dựng kế hoạch để triển khai 

thực hiện nhưng đến nay UBND thành phố chưa nhận được. 

Để việc thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh môi trường việc thu gom, vận 

chuyển và xử lý chất thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố đạt kết quả theo Kế 

hoạch, UBND thành phố yêu cầu: 

1. UBND các phường, xã 

Xây dựng Kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện gửi về UBND thành 

phố (qua Phòng Tài nguyên và Môi trường) trước ngày 10/7/2020. Triển khai 

cho các Khối, Thôn, nhân dân ký Bản cam kết thực hiện đảm bảo vệ sinh môi 

trường nơi công cộng, đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định hoàn thành và báo cáo 

UBND thành phố (thông qua phòng Tài nguyên và Môi trường) trước ngày 

30/7/2020 (Có Mẫu Bản cam kết gửi kèm theo Công văn). 

Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, vận động cán bộ, Đảng viên, người có 

uy tín, tổ trưởng tổ dân phố, tổ trưởng tổ liên gia, hội trưởng hội hiếu, nhân 

dân… gương mẫu thực hiện đảm bảo vệ sinh môi trường. Xây dựng Kế hoạch tổ 

chức vận động nhân dân hàng quý tham gia tổng vệ sinh môi trường, đường 

làng, ngõ xóm, nạo vét kênh mương, suối nước trên địa bàn. Báo cáo kết quả 

thực hiện và những khó khăn, vướng mắc trước 10 ngày cuối của mỗi quý và gửi 

về UBND thành phố (thông qua phòng Tài nguyên và Môi trường). 

Tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện đảm bảo vệ sinh môi trường 

nơi công cộng, đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định tới cán bộ, đảng viên và nhân 

dân với các hình thức phong phú, linh hoạt như: Tuyên truyền qua hệ thống loa 

truyền thanh phường, xã; tổ chức cuộc họp trong Nhân dân; cấp phát nội dung 

quy định đảm bảo vệ sinh môi trường nơi công cộng, đổ rác đúng giờ, đúng nơi 

quy định. 

Kịp thời kiểm tra, nhắc nhở, chấn chỉnh và xử lý đối với những trường 

hợp vi phạm các quy định trong thực hiện đảm bảo vệ sinh môi trường nơi công 

cộng, đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, đặc biệt các trường hợp gia đình cán 
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bộ, công chức, viên chức, đảng viên vi phạm các quy định. Báo cáo kết quả 

kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm trong tháng (nếu có) Trước ngày 15 

hàng tháng về UBND thành phố (qua phòng Tài nguyên và Môi trường) để 

tổng hợp chung. 

2. Trung tâm Văn hóa và Thể thao thành phố 
Tổ chức tuyên truyền lưu động nội dung quy định về bảo vệ môi trường 

nơi ở và khu vực công cộng trên địa bàn thành phố Lạng Sơn đối với cán bộ, 

công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và mhân dân trên địa bàn thành phố 

Lạng Sơn. 

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường  

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện của đơn vị thực hiện thu 

gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt.  

Phối hợp hướng dẫn các phường, xã tổ chức tuyên truyền, ký cam kết 

thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh môi trường trong việc thu gom, vận chuyển 

và xử lý chất thải sinh hoạt theo đúng sự chỉ đạo của UBND thành phố. 

Phối hợp với UBND các phường, xã kiểm tra, nhắc nhở, chấn chỉnh và xử 

lý đối với những trường hợp vi phạm các quy định trong thực hiện về bảo vệ 

môi trường nơi ở và khu vực công cộng. Tổng hợp kết quả kiểm tra và xử lý các 

trường hợp vi phạm, báo cáo UBND thành phố. 

4. Công ty TNHH Huy Hoàng 

Tăng cường công tác thu gom, xử lý và vận chuyển rác thải sinh hoạt trên 

địa bàn, đảm bảo chất lượng không để tồn đọng nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. 

Đối với thùng rác đặt tại các tuyến đường phố phải thường xuyên được 

thay thế trong ngày đảm bảo sạch sẽ, lựa chọn vị trí, địa điểm khi đặt thùng rác 

phù hợp, đảm bảo mỹ quan đô thị tại các tuyến phố và nghiên cứu các biện pháp 

giảm thiểu thùng đựng rác.  

Xây dựng Kế hoạch cụ thể việc thu gom rác thải sinh hoạt theo giờ, đảm 

bảo thực hiện việc thu gom rác thải sinh hoạt trong khung giờ từ 17h00 đến 

22h00 hàng ngày, đối với các tuyến đường, phố kinh doanh đêm phải thực hiện 

thu gom rác xong trước 24h00 không được để tồn đọng rác qua đêm. Yêu cầu 

Công ty xây dựng Kế hoạch chi tiết gửi về UBND thành phố (qua phòng Tài 

nguyên và Môi trường) trước ngày 15/7/2020 để kiểm tra, giám sát. 

Trên đây là một số nội dung về triển khai thực hiện thực hiện công tác 

đảm bảo vệ sinh môi trường trong việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải 

sinh hoạt. UBND thành phố yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp triển khai 

thực hiện nghiêm túc các nội dung trên./. 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Thành ủy (B/c); 

- TT HĐND TP; 

- CT, PCT UBND TP; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hạnh 
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