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 ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH VĨNH PHÚC 

 
Số:            /TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Vĩnh Phúc, ngày         tháng       năm 2020 
 

THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì về công tác bảo vệ  

môi trường và quản lý, xử lý chất thải ở một số cụm công nghiệp,  

làng nghề có nguy cơ ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh 
 

Ngày 16/7/2020, tại Trụ sở Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh 

và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước nghe UBND huyện Yên Lạc 

và UBND huyện Vĩnh Tường báo cáo về tình hình quản lý, xử lý chất thải và 

bảo vệ môi trường ở một số cụm công nghiệp, làng nghề cơ nguy cơ ô nhiễm 

môi trường cao. Kết quả xử lý các đối tượng đổ trộm, đốt chất thải xã Yên 

Đồng, huyện Yên Lạc và xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường. Tham dự cuộc 

họp có Thủ trưởng các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, 

Xây dựng, Công an tỉnh, Nông nghiệp và PTNT, Giao thông Vận tải, Tài chính, 

Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBND các huyện Yên Lạc, Vĩnh Tường; Giám 

đốc Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp Yên Lạc; Chủ tịch UBND các xã: Tề 

Lỗ, Đồng Văn, Trung Nguyên, Yên Đồng, Tam Hồng và thị trấn Yên Lạc của 

huyện Yên Lạc; Chủ tịch UBND các xã: Vân Xuân, Bình Dương của huyện 

Vĩnh Tường và một số hộ, doanh nghiệp tại khu vực Đồng Văn, Tề Lỗ, Yên 

Đồng và Trung Nguyên.. 

Sau khi nghe UBND huyện Yên Lạc và UBND huyện Vĩnh Tường báo 

cáo và ý kiến tham gia của các đại biểu tham dự cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh 

Nguyễn Văn Trì kết luận như sau:  

Vấn đề quản lý, thu gom, xử lý chất thải và bảo vệ môi trường trên địa 

bàn tỉnh những năm gần đây đang là vấn đề bức xúc và cần phải tập trung giải 

quyết. Nhiệm vụ đ t ra đối với cấp ủy, chính quyền các cấp là rất lớn, đ c biệt là 

vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền. Do vậy, yêu 

cầu cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp phải có biện pháp cấp bách, đồng bộ, 

căn cơ và tập trung triển khai thực hiện tốt các nội dung sau đây: 

1. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và chính quyền cũng như 

sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị trong công tác quản lý, xử lý 

môi trường, rác thải, nước thải. Đ c biệt là phát huy và gắn vai trò, trách nhiệm 

của người đứng đầu cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp trong công tác lãnh chỉ 

đạo về bảo vệ môi trường và xử lý chất thải. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ 

thị số 08/CT-UBND ngày 21 tháng 4 năm 2016 của UBND tỉnh về việc tăng 

cường công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. 

2. Đề nghị các cơ quan thông tin đại chúng tiếp tục đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, đ c biệt 

là những tồn tại, bức xúc chưa được giải quyết, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh 
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mẽ về nhận thức và hành động của mọi người dân, hộ sản xuất kinh doanh, 

doanh nghiệp và trách nhiệm của các cấp, các ngành, lĩnh vực và các cơ quan 

trong hệ thống chính trị.  

3. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường: 

3.1. Chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và PTNT và các 

cơ quan liên quan để quy hoạch sử dụng đất đai ở khu vực làng nghề này để 

phục vụ cho sản xuất, kinh doanh nhựa phế liệu, sắt thép phế liệu để đưa các hộ 

sản xuất ra khỏi khu dân cư. Khẩn trương nghiên cứu và sớm xây dựng và ban 

hành Sổ tay hướng dẫn về quản lý chất thải, đặc biệt là xây dựng Danh mục 

phế thải có chứa thành phần nguy hại không được phép thu mua, thu gom, 

tái chế để UBND cấp xã tuyên truyền phổ biến đến người dân và tổ chức kiểm 

tra, xử lý theo quy định.  

3.2. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thanh tra, kiểm tra về trách nhiệm thực 

hiện công tác quản lý nhà nước của UBND cấp huyện đối với lĩnh vực bảo vệ 

môi trường và đất đai trên địa bàn theo quy định; định kỳ 06 tháng báo cáo kết 

quả với UBND tỉnh và kiên quyết tham mưu đề xuất với UBND tỉnh, Chủ tịch 

UBND tỉnh về xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu chính quyền cấp huyện 

trong việc để xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường, vứt rác thải và đổ rác thải 

không đúng nơi quy định, gây mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường, tạo sự bức 

xúc trong nhân dân. 

3.3. Nghiên cứu và hướng dẫn UBND huyện Vĩnh Tường để khẩn trương 

có phương án xử lý đối với màn hình tivi thải bỏ ở Xứ đồng Gò Lính, thôn Yên 

Thịnh, xã Bình Dương theo quy định. 

4. Giao Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh và lực lượng thanh tra chuyên ngành 

của các cơ quan có liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và kiên 

quyết xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến lấn chiếm đất đai và gây ô nhiễm 

môi trường theo quy định của pháp luật. 

5. Giao Công an tỉnh nghiên cứu, tổ chức thành lập các chuyên án để đấu 

tranh, phòng chống tội phạm về môi trường và kiên quyết xử lý nghiêm các tổ 

chức, cá nhân vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường; đồng thời giao nhiệm 

vụ cho các lực lượng trong ngành và công an cấp huyện, cấp xã về công tác bảo 

vệ môi trường và xử lý vi phạm theo quy định. 

6. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường 

cùng các sở, ngành liên quan nghiên cứu và đề xuất, trình UBND tỉnh ban hành 

sửa đổi, bổ sung Biểu số 1 ban hành kèm theo Quyết định số 18/2017/QĐ-

UBND ngày 15/6/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc quy định giá một số 

dịch vụ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc vào thời điểm thích hợp để các địa phương 

có căn cứ thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường, đáp ứng một phần chi phí cho hoạt 

động thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn.  

7. Giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan và 

UBND các huyện, thành phố khẩn trương tham mưu, đề xuất UBND tỉnh quy 
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hoạch địa điểm và đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải 

sinh hoạt; mở rộng hệ thống cấp nước sinh hoạt cho xã Tề Lỗ; quy hoạch  

8. Giao Sở Công Thương chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và môi 

trường, Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh 

xem xét việc cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải ở Cụm công nghiệp Tề 

Lỗ - huyện Yên Lạc. Chủ trì phối hợp với các sở, ngành và cơ quan có liên quan  

nghiên cứu, tham mưu và báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét các kiến nghị của 

UBND huyện Yên Lạc, UBND huyện Vĩnh Tường về việc đổi tên từ Cụm công 

nghiệp thành Cụm công nghiệp làng nghề; quy hoạch mở rộng Cụm công nghiệp 

Yên Đồng và việc quy hoạch đầu tư khu sản xuất tập trung ở các làng nghề... 

9. Yêu cầu UBND cấp huyện và UBND cấp xã tăng cường quản lý đất đai 

và bảo vệ môi trường trên địa bàn quản lý. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ 

biến các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và đất đai. Đồng thời phải 

quan tâm tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các tổ chức, 

cá nhân vi phạm theo đúng quy định; kiên quyết không để xảy ra tình trạng các 

tổ chức, cá nhân tự đốt chất thải. 

10. Yêu cầu UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch và tổ chức 

thanh tra, kiểm tra về trách nhiệm thực hiện công tác quản lý nhà nước của 

UBND cấp xã đối với lĩnh vực đất đai và bảo vệ môi trường trên địa bàn theo 

quy định, trước mắt tập trung triển khai thực hiện ở những xã, phường, thị trấn 

để xảy ra tình trạng đổ trộm rác thải, vứt rác thải và đốt chất thải không đúng nơi 

quy định; lấn chiếm đất đai và vi phạm hành lang an toàn giao thông. Kiên quyết 

có hình thức xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu chính quyền cấp xã và 

định kỳ 06 tháng báo cáo kết quả với UBND tỉnh. 

11. Yêu cầu UBND các huyện Yên Lạc và Vĩnh Tường chỉ đạo UBND 

cấp xã triển khai ngay việc tổ chức ký cam kết đến từng hộ gia đình, cơ sở sản 

xuất kinh doanh và doanh nghiệp trong việc quản lý, thu gom, xử lý chất thải. 

Tăng cường quản lý ch t chẽ việc thu mua, tái chế phế liệu và kiên quyết không 

cho cơ sở sản xuất tái chế và người dân thu mua, thu gom chất thải có chứa 

thành phần nguy hại (màn hình tivi, tủ lạnh, can đựng dầu và hóa chất; vỏ thùng 

sơn...) và không có hợp đồng thuê đơn vị có đủ điều kiện, chức năng xử lý chất 

thải. Phải tổ chức mở đợt cao điểm thanh tra, kiểm tra về việc chấp hành các quy 

định của pháp luật về bảo vệ môi trường và xử lý chất thải của các hộ gia đình, 

doanh nghiệp trên địa bàn theo phân cấp về trách nhiệm quản lý của Luật Bảo vệ 

môi trường năm 2014.  

12. Yêu cầu UBND huyện Yên Lạc chủ động làm việc với Sở Giao thông 

Vận tải, Công an tỉnh để có kế hoạch mở đợt cao điểm để xử lý và giải quyết dứt 

điểm vấn đề hành lang an toàn giao thông và đảm bảo an toàn giao thông trên 

địa bàn. 

13. Yêu cầu UBND huyện Vĩnh Tường căn cứ hướng dẫn nghiệp vụ của 

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động thuê đơn vị có chức năng xác định thành 

phần và ngưỡng nguy hại đối với chất thải là màn hình tivi thải bỏ ở Xứ đồng 
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Gò Lính, thôn Yên Thịnh, xã Bình Dương và cân đối bố trí kinh phí để khẩn 

trương xử lý đối với chất thải này đảm bảo theo đúng quy định.  

14. Yêu cầu các doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh và hộ gia đình 

chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, đ c 

biệt là việc thu gom, xử lý chất thải và tái chế phế liệu; phải chịu trách nhiệm 

thu gom chất thải và ký hợp đồng thuê đơn vị có đủ điều kiện, chức năng đưa đi 

xử lý theo đúng quy định; tiếp tục cải tiến dây chuyền công nghệ sản xuất, di 

chuyển đến địa điểm quy định để sản xuất và không lấn chiếm đất đai, hành lang 

an toàn giao thông, không tự đốt chất thải.  

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND 

tỉnh đến các cơ quan, đơn vị có liên quan biết và triển khai thực hiện nghiêm túc 

các nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh nêu trên. Giao Sở Tài nguyên và 

Môi trường đôn đốc, kiểm tra và giám sát việc triển khai thực hiện, báo cáo 

UBND tỉnh theo quy định./. 
 

Nơi nhận:  

- TTTU, TT HĐND tỉnh (Để B/c); 

- Chủ tịch, các PCT; 

- CVP, các PCVP; 

- Các sở, ngành: TNMT, Công Thương, 

XD, Công an tỉnh, NN&PTNT, GTVT, 

TC, KHĐT; 

- Các Huyện ủy, Thành ủy (Để chỉ đạo); 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Báo Vĩnh Phúc, Đài PT-TH  và Cổng 

TTĐT Vĩnh Phúc (Đưa tin và thực hiện 

công tác tuyên truyền); 

- T.tâm Phát triển CCN Yên Lạc;  

- UBND các xã: Tề Lỗ, Đồng Văn, Trung 

Nguyên, Yên Đồng, Tam Hồng và thị trấn 

Yên Lạc - huyện Yên Lạc; UBND các xã: 

Vân Xuân, Bình Dương; 

- CV NCTH; 

- Lưu: VT, NN4. 

(H             -b) 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 
 

 

 

Lê Văn Thanh 
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