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UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH VĨNH PHÚC 
 

Số:             /UBND-NN4 

V/v tăng cường công tác vệ sinh 

môi trường và bảo vệ môi 

trường trên địa bàn tỉnh 
 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

          Vĩnh Phúc, ngày        tháng       năm 2020 

Kính gửi:  

- Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;  

- Các Huyện ủy, Thành ủy; 

- UBND các huyện, thành phố. 
 

 

Thực hiện Kế hoạch số 173-KH/TU ngày 21/02/2020 của Tỉnh ủy về 

việc tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp trong tỉnh và Đại hội Đại biểu toàn 

quốc lần thứ XIII của Đảng. Thời gian qua, các ngành và chính quyền địa 

phương đã quan tâm, tích cực chỉ đạo triển khai công tác vệ sinh môi trường; 

thu gom, xử lý rác thải; chỉnh trang các tuyến đường giao thông và đô thị... 

Tuy nhiên, kết quả ban đầu vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra. Ở 

nhiều nơi, nhiều tuyến đường giao thông, các thủy vực và ao hồ vẫn còn tình 

trạng rác thải không được thu gom, xử lý, gây mất mỹ quan và ô nhiễm môi 

trường, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng dân cư xung quanh, gây bức xúc 

cho người dân; tình trạng treo pano, biển quảng cáo và dán áp phích, tờ rơi 

nhiều nơi từ khu vực nông thôn đến thành thị và các tuyến giao thông... tạo ra 

hình ảnh nhếch nhác, gây phản cảm và làm mất mỹ quan, cảnh quan môi 

trường sống. Tình trạng xe chở đất, đá, vật liệu xây dựng gây rơi vãi trên các 

tuyến giao thông diễn ra phổ biến, gây ô nhiễm bụi bẩn, hư hỏng đường xá. 

Việc lấn chiếm vỉa hè, lòng đường và hành lang an toàn giao thông không 

được kiểm kiểm tra, xử lý kịp thời, gây cản trở và mất an toàn giao thông... 

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên và tạo ra phong trào toàn 

dân tham gia tích cực trong công tác bảo vệ môi trường nhằm thay đổi toàn 

diện, có chiều sâu về cảnh quan và vệ sinh môi trường trên phạm vi toàn tỉnh, 

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 

nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường. Tăng cường thanh 

tra, kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường của 

các tổ chức, cá nhân và trách nhiệm quản lý nhà nước ở cấp huyện, cấp xã 

trong công tác bảo vệ môi trường và quản lý chất thải rắn. 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 
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mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường, tạo sự bức xúc trong nhân dân.  Trong 

đó lưu ý việc kiểm soát thu gom, tái sử dụng chất thải công nghiệp có thành 

phần chất thải nguy hại, việc xử lý chất thải sau khi phân loại tái chế, tái sử 

dụng phế liệu ở các xã. 

2. Giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp với Công an tỉnh và 

UBND cấp huyện tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các phương tiện 

vận chuyển đất, đá và vật liệu xây dựng và hành lang an toàn giao thông... 

Kiên quyết xử lý nghiêm các phương tiện vi phạm (không thực hiện che phủ 

bạt; làm rơi vãi vật liệu ra đường; xe quá khổ; chở quá tải trọng...) và các tổ 

chức, cá nhân có hành vi lấn chiếm vìa hè, lòng đường và hành lang an toàn 

theo đúng quy định. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây 

dựng để thông báo trên Website của các sở, ngành về vi phạm của các tổ 

chức, cá nhân. 

3. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các cơ 

quan có liên quan quản lý chặt chẽ hoạt động tuyên truyền, quảng cáo và tăng  

cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm những trường hợp vi 

phạm về quảng cáo, đặc biệt xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về quảng cáo 

vặt. Những đơn vị vi phạm không cấp phép cho những lần sau. 

4. Giao Công an tỉnh chỉ đạo các Cảnh sát phòng chống tội phạm về 

môi trường, Cảnh sát giao thông và các lực lượng chức năng sử dụng nghiệp 

vụ trinh sát, nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường 

hợp vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, đặc biệt là hành vi đổ trộm rác 

thải, phế thải xây dựng và thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông 

tin đại chúng để răn đe và tạo sự thay đổi về ý thức, trách nhiệm của các cơ 

quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong bảo vệ môi trường. Tổ chức tập huấn 

nghiệp vụ cho công an chính quy cấp xã về bảo vệ môi trường để tham gia 

vào công tác phòng chống tội phạm về môi trường. 

5. Yêu cầu UBND cấp huyện chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn 

đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bảo 

vệ môi trường. Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, thanh tra, kiểm tra và giám sát 

thường xuyên các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thu gom, xử lý rác thải theo 

đúng quy định, đảm bảo vệ sinh môi trường. Tổ chức ký cam kết đến từng hộ 

gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh không thu mua phế liệu có chứa thành 

phần nguy hại (độc hại), hiệu quả kinh tế thấp, đặc biệt là cấm thu mua phế 

thải là chất thải nguy hại theo danh mục chất thải nguy hại . Phát hiện kịp thời 

và xử lý nghiêm các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân vứt, đổ rác thải sinh hoạt, 

phế thải xây dựng không đúng nơi quy định. Không để xảy ra tình trạng vứt 

rác thải, đổ chất thải rắn không đúng nơi quy định. 

6. Yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố chỉ đạo 

cán bộ, công chức, viên chức định kỳ hàng tuần tổ chức dọn dẹp vệ sinh cơ 

quan, nơi làm việc và chỉnh trang khuôn viên cơ quan, đảm bảo xanh - sạch - 

đẹp, tham gia tích cực vào công tác vận động, tuyên truyền về bảo vệ môi 

trường tại khu dân cư đang sinh sống. 
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7. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Báo Vĩnh 

Phúc, Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh và các sở, ban, ngành, UBND các 

cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi 

trường; tăng thời lượng, tin, bài, thời gian phát sóng, kịp thời thông tin các 

hoạt động và kết quả thanh tra, kiểm tra về hoạt động thu gom, xử lý rác thải; 

chú trọng nêu gương những điển hình thực hiện tốt công tác giữ gìn vệ sinh 

môi trường; thông tin rõ, kịp thời về những trường hợp vi phạm, những địa 

phương để xảy ra tình trạng vứt rác thải, đổ rác thải không đúng nơi quy định, 

gây ô nhiễm môi trường.  

8. Đề nghị các Huyện ủy, Thành ủy quan tâm chỉ đạo lãnh đạo, chỉ đạo 

UBND các huyện, thành phố và Đảng ủy các xã, phường, thị trấn tăng cường 

công tác quản lý chất thải rắn và bảo vệ môi trường, sức khỏe của nhân dân.  

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo Uỷ ban 

MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên: Hội Nông dân tỉnh, Hội 

Liên hiệp phụ nữ tỉnh; Liên đoàn Lao động tỉnh; Tỉnh đoàn Thanh niên, Hội 

Cựu Chiến binh... phát động phong trào toàn dân tham gia công tác vệ sinh 

môi trường và tăng cường tuyên truyền, vận động trong đoàn viên, hội viên 

gương mẫu thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn vệ sinh môi trường và chấp 

hành các quy định về bảo vệ môi trường. Phát động phong trào xây dựng 

đường hoa, khu dân cư văn hóa, văn minh, cảnh quan sạch đẹp góp phần từng 

bước làm thay đổi bộ mặt nông thôn và đô thị. Tích cực tham gia xây dựng 

nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đề cao chất lượng cuộc 

sống, môi trường sống của nhân dân và hội viên. Đưa chương trình bảo vệ 

môi trường vào các hoạt động sinh hoạt hội hàng tháng, hàng quý./.  

Nơi nhận: 

- TTTU, TT HĐND tỉnh (Để B/c); 

- Chủ tịch, các PCT; 

- CVP, các PCVP; 

- Báo Vĩnh Phúc, Đài PT-TH  và Cổng 

TTĐT Vĩnh Phúc (Đưa tin và thực hiện 

công tác tuyên truyền); 

- CV NCTH; 

- Lưu VT, NN4. 

(H-              b) 

 
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Khước 
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