ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CHIÊM HÓA

Số:

1491 /UBND-TNMT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Chiêm hóa, ngày 07 tháng 9 năm 2020

V/v tăng cường quản lý, xử lý chất
thải trên các lưu vực sông, hồ và các
điểm du lịch trên địa bàn huyện

Kính gửi: - Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.
Thực hiện Văn bản số 2383/UBND-TNMT ngày 01/8/2020 của UBND
tỉnh Tuyên Quang về việc tăng cường quản lý, xử lý chất thải trên các lưu vực
sông, hồ và các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.
Để nâng cao nhận thức của người dân trong công tác bảo vệ môi trường,
đặc biệt là xử lý rác thải sinh hoạt,
Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu:
1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn
- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, chủ trương, chính sách
pháp luật bảo vệ môi trường để nâng cao nhận thức và hành động của toàn xã
hội đối với công tác bảo vệ môi trường, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm đối
với các hành vi gây ô nhiễm môi trường.
- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày
26/12/2016 của UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của
Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi
trường; tổ chức thực hiện ngay các biện pháp thu gom, xử lý chất thải rắn trên
các lưu vực sông, hồ và các điểm du lịch.
- Chỉ đạo các thôn, tổ dân phố trên địa bàn xã, thị trấn trong việc quản lý
vỏ bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng, chất thải sinh hoạt; giám sát,
quản lý chặt chẽ các hoạt động xây dựng, sản xuất trong phạm vi hành lang bảo
vệ nguồn nước; yêu cầu các cơ sở sử dụng mặt nước hồ chứa để nuôi trồng thủy
sản, kinh doanh du lịch, giải trí phải có văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý
nhà nước về tài nguyên nước (theo quy định tại điểm d Khoản 3 Điều 53 Luật
Tài nguyên nước).
2. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện
2.1. Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các phòng, ban có liên
quan tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ môi trường, tuyên truyền pháp
luật về bảo vệ môi trường, hướng dẫn, kiểm tra công tác thu gom xử lý chất thải
rắn trong sinh hoạt, vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng.
Tham mưu đề xuất với UBND huyện để kịp thời xử lý những sai phạm ô
nhiễm môi trường theo đúng quy định của pháp luật. Tổng hợp báo cáo UBND
huyện công tác quản lý chất thải trên địa bàn huyện.
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2.2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách tổ chức triển
khai có hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến và khuyến cáo về việc sử dụng
thuốc bảo vệ thực vật và hướng dẫn UBND các xã thị trấn thu gom bao gói
thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng.
2.3. Phòng Văn hóa và Thông tin đôn đốc các tổ chức, cá nhân quản lý,
khai thác các khu di tích, điểm du lịch, khu du lịch, các cơ sở lưu trú phải thực
hiện biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật. Nghiêm cấm tình
trạng xả thải bừa bãi không đúng nơi quy định, đặc biệt là các khu vực sông và
các điểm du lịch trên địa bàn.
2.4. Công an huyện phối hợp với các cơ quan có liên quan, tăng cường
công tác kiểm tra về bảo vệ môi trường phát hiện và ngăn chặn kịp thời, xử lý,
đề xuất xử lý nghiêm các hành vi đổ chất thải gây ô nghiễm môi trường.
2.5. Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện phối hợp với
Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác
tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác bảo vệ môi trường trên các hệ
thống thông tin đại chúng để Nhân dân biết và thực hiện.
2.6. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội
huyện phối hợp với chính quyền và các cơ quan, đơn vị triển khai đồng bộ, tạo ra
phong trào toàn dân tham gia bảo vệ, giữ gìn vệ sinh, môi trường xanh - sạch đẹp tại địa bàn các xã, thị trấn.
Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn
triển khai thực hiện nghiêm túc./.
Nơi nhận:
- Như trên; (Thực hiện)
- Chủ tịch UBND huyên;
- Phó CT UBND huyện PTKT;
- Chánh VP, các PCVP HĐND và UBND huyện;
- CVKT;
- Lưu: VT, TNMT.
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