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CHỈ THỊ 

Về việc tăng cường công tác thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt 

và vệ sinh môi trường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 
 

Trong thời gian qua, công tác thu gom, xử lý rác thải và vệ sinh môi 

trường trên địa bàn tỉnh luôn được Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh quan tâm sát 

sao chỉ đạo thực hiện. UBND đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cấp, các 

ngành tổ chức triển khai về thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt và vệ sinh môi 

trường trên địa bàn tỉnh như: Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 25/01/2021 tổ 

chức phát động tháng hành động vệ sinh môi trường trên địa bàn tỉnh Vĩnh 

Phúc; Đề án thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt và vệ sinh môi trường trên địa bàn 

tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 301/KH-UBND 

ngày 07/12/2021 tổ chức phát động tổng vệ sinh môi trường để chào mừng kỷ 

niệm 25 năm tái lập tỉnh Vĩnh Phúc (01/01/1997 - 01/01/2022),... Do vậy, công 

tác thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt và vệ sinh môi trường trên địa bàn tỉnh từng 

bước được cải thiện, góp phần quan trọng bảo vệ môi trường và sức khỏe nhân dân. 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức 

thực hiện quản lý rác thải, vệ sinh môi trường tại một số địa phương chưa được 

quan tâm đầu tư đúng mức, việc tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, 

cộng đồng chưa được thường xuyên, chưa làm thay đổi căn bản về nhận thức, ý 

thức trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân về bảo vệ môi trường, giảm thiểu phát 

sinh chất thải, giữ gìn vệ sinh môi trường,.. Nguyên nhân là do lượng rác thải 

sinh hoạt phát sinh ngày càng gia tăng, cơ sở hạ tầng về bảo vệ môi trường nhất 

là thu gom, xử lý rác thải chưa đáp ứng được đầy đủ yêu cầu thực tế; nhận thức, 

ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của một bộ phận cán bộ, người 

dân và doanh nghiệp còn hạn chế; sự vào cuộc của một số địa phương còn thiếu 

quyết liệt, chưa quan tâm đầy đủ, sâu sát đến công tác quản lý rác thải và vệ sinh 

môi trường; việc tuyên truyền tần suất còn hạn chế, thiếu hiệu quả; chưa có sự 

phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, ngành trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc 

thực hiện; công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm chưa đủ sức răn đe, thiếu 

sự đôn đốc của các cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở, đặc biệt là người đứng đầu. 

Để sớm khắc phục những hạn chế, tồn tại nêu trên, tạo sự chuyển biến 

mạnh mẽ trong nhận thức và hành động đảm bảo thực hiện tốt công tác thu gom, 

xử lý rác thải sinh hoạt và vệ sinh môi trường trên địa bàn tỉnh, tạo sự thay đổi 

toàn diện về công tác vệ sinh môi trường, Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị như sau: 

1. Sở Tài nguyên và Môi trường 

a) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan, Báo Vĩnh 

Phúc, Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh, UBND cấp huyện tăng cường tuyên 
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truyền công tác thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt và vệ sinh môi trường, phân 

loại tại nguồn rác thải sinh hoạt đến toàn thể nhân dân, các tổ chức, đoàn thể, 

doanh nghiệp trên địa bàn; kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện và xử lý 

nghiêm khắc các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. 

b) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về trách nhiệm quản lý nhà 

nước về bảo vệ môi trường, quản lý chất thải, sử dụng kinh phí sự nghiệp môi 

trường ở cấp huyện, cấp xã; tham mưu đề xuất UBND tỉnh xử lý trách nhiệm 

của người đứng đầu chính quyền địa phương để xảy ra tình trạng ô nhiễm môi 

trường, vứt rác thải, tập kết rác thải không đúng nơi quy định làm mất mỹ quan 

và ô nhiễm môi trường gây bức xúc trong nhân dân.  

c) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chấp hành pháp luật về bảo vệ 

môi trường đối với tổ chức, cá nhân hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý rác 

thải sinh hoạt, chất thải rắn trên địa bàn tỉnh, kiên quyết xử lý nghiêm các tổ 

chức, cá nhân vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. 

d) Đôn đốc, kiểm tra, giám sát và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Đề 

án thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt và vệ sinh môi trường trên địa bàn tỉnh đến 

năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt. 

2. Sở Xây dựng 

a) Chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các Chủ dự án, 

công trình do Sở Xây dựng cấp phép xây dựng khi công xây dựng phải thực hiện 

nghiêm việc thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt, phế thải xây dựng 

theo quy định của pháp luật và hồ sơ môi trường được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt, xác nhận. Yêu cầu chủ đầu tư các công trình, dự án cam kết thu gom triệt 

để chất thải xây dựng và xử lý theo quy định. 

b) Chủ trì, kiểm tra và xử lý những công trình xây dựng đã cũ nát, bị 

xuống cấp theo phân cấp quản lý và quy định pháp luật, nhất là các công trình 

xây dựng không đúng với giấy phép xây dựng hoặc không có giấy phép xây 

dựng.  

c) Ban hành thiết kế mẫu về xây dựng mồ mả, nghĩa trang, nghĩa địa 

nhằm sử dụng tiết kiệm đất đai và bảo vệ cảnh quan môi trường. 

3. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh 

a) Chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra và giám sát các Chủ đầu tư 

xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp; các doanh nghiệp sản xuất, 

kinh doanh trong các KCN trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc việc phân loại, 

thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải và vệ sinh môi trường trên các tuyến đường 

nội bộ của các khu công nghiệp và khuôn viên các doanh nghiệp. Kiểm tra, kiểm 

soát chặt chẽ việc thu gom, vận chuyển chất thải nguy hại, chất thải công nghiệp 

trong các khu công nghiệp. 

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư và các sở, ngành liên quan, UBND cấp huyện nghiên cứu, đề xuất 

phương án xử lý tồn tại về bảo vệ môi trường (đầu tư hạ tầng xử lý nước thải, 
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chất thải…)  của các Cụm công nghiệp mà trước đây chưa giao chủ đầu tư xây 

dựng và kinh doanh hạ tầng. 

4. Sở Công Thương 

Chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra và giám sát các Chủ đầu tư 

xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp; các Ban quản lý chợ, các 

doanh nghiệp sản xuất; các đơn vị kinh doanh điện tổ chức thu gom, xử lý chất 

thải; thực hiện việc tháo dỡ ngay các đường dây hỏng, cột điện hỏng và di 

chuyển các cột điện ở những vị trí không còn phù hợp đến vị trí phù hợp để tạo 

lòng đường thông thoáng, các phương tiện đi lại thuận lợi. Nghiên cứu để thực 

hiện việc hạ ngầm các tuyến đường dây có đủ điều kiện. 

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

a) Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền vệ sinh môi trường 

gắn với xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; chỉ đạo 

Chi cục Thủy lợi, các Công ty thủy nông và các đơn vị trực thuộc tổ chức thu 

gom, vận chuyển và xử lý kịp thời rác thải ở các tuyến kênh, mương tưới tiêu 

thủy lợi. Phối hợp với Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo thu gom rác thải trên đồng 

ruộng, đặc biệt là rác thải sau thu hoạch, bao bì, túi nilon, lưới nhựa, cây que... 

tạo ra những cánh đồng ngăn nắp, không rác thải. 

b) Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm khắc việc vứt xác động 

vật chết xuống ao hồ, thủy vực. Ở đâu có xác động vật chết vứt xuống sông, hồ, 

ao, kênh, mương… thì Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch 

UBND cấp huyện và Chủ tịch UBND tỉnh. 

6. Sở Giáo dục và Đào tạo  

a) Chỉ đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo, trường học và các cơ sở giáo 

dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh định kỳ hàng tuần tổ chức tổng vệ sinh môi trường 

một lần. Mỗi lớp từ cấp trung học cơ sở (cấp 2) trở lên chọn một khu phố, khu 

dân cư gần trường để tham gia lao động dọn dẹp vệ sinh môi trường.  

b) Tổ chức các hoạt động sinh hoạt ngoại khóa có lồng ghép nội dung 

tuyên truyền bảo vệ môi trường như phân loại rác, hạn chế sử dụng các sản 

phẩm nhựa dùng một lần, nói không với túi nilon để học sinh, sinh viên hưởng 

ứng tham gia tích cực từ gia đình - nhà trường đến tham gia các hoạt động nơi 

công cộng … xây dựng lối sống xanh, thân thiện môi trường. 

7. Sở Y tế  

Chỉ đạo các cơ sở y tế thuộc thẩm quyền quản lý từ tuyến tỉnh đến tuyến 

huyện, xã, phường, thị trấn và các cơ sở đào tạo trong lĩnh vực y, dược, các hiệu 

thuốc, nhà thuốc… trên địa bàn thực hiện tốt việc thu gom, xử lý chất thải và vệ 

sinh môi trường. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc tổ chức 

triển khai thực hiện và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nếu phát hiện 

các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Hướng dẫn xử lý rác thải 

trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định. 
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8. Sở Giao thông Vận tải  

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và chính quyền các cấp tổ 

chức kiểm tra và kiên quyết xử lý dứt điểm tình trạng tập kết máy móc cũ, phế 

liệu, phế thải, biển báo, biển quảng cáo, hàng quán vi phạm hành lang an toàn 

giao thông thuộc thẩm quyền quản lý. Chỉ đạo xử lý dứt điệm xe cũ nát hết niên 

hạn sử dụng theo quy định. 

b) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND cấp huyện 

nghiên cứu, đề xuất các biện pháp xử lý bụi cát, bụi đất trên các tuyến giao 

thông trên địa bàn tỉnh. 

9. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và chính quyền các cấp tổ 

chức tăng cường công tác tuyên truyền và bảo vệ môi trường trong các hoạt 

động văn hóa. Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện 

tháo dỡ các pano, áp phích, biển quảng cáo cũ hỏng, không đúng quy định của 

các tổ chức, cá nhân và kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp không chấp 

hành theo đúng quy định.  

10. Sở Khoa học và Công nghệ 

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương liên quan đẩy 

mạnh hoạt động ứng dụng tiến bộ khoa học, chuyển giao công nghệ xử lý chất 

thải rắn; công nghệ xử lý, tái chế các phụ phẩm, phế thải nông nghiệp sau thu 

hoạch theo hướng thân thiện môi trường, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế 

trên địa bàn tỉnh. 

b) Tham mưu, đề xuất UBND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách khuyến 

khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân áp dụng đổi mới công nghệ, trang thiết bị; ứng 

dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ thân thiện với môi trường trong 

xử lý chất thải rắn và bảo vệ môi trường. 

11. Sở Tài chính 

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem 

xét hỗ trợ kinh phí theo quy định. Thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn các sở, ngành, 

UBND cấp huyện, cấp xã trong sử dụng kinh phí và đề xuất các chương trình xã 

hội hóa hoạt động an sinh xã hội, vệ sinh môi trường. 

b) Chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan hướng dẫn cụ thể việc sử 

dụng kinh phí thực hiện Đề án thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt và vệ sinh môi 

trường trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 để các sở, 

ngành liên quan và UBND cấp huyện, UBND cấp xã thực hiện. 

12. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh  

Tổ chức tuyên truyền sâu, rộng nội dung của Chỉ thị này, Kế hoạch số 

11/KH-UBND ngày 25/01/2021 tổ chức phát động tháng hành động vệ sinh môi 

trường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Kế hoạch số 301/KH-UBND ngày 

07/12/2021 tổ chức phát động tổng vệ sinh môi trường để chào mừng kỷ niệm 
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25 năm tái lập tỉnh Vĩnh Phúc (01/01/1997 - 01/01/2022); tăng thời lượng đưa 

tin, bài và phát sóng về hoạt động thu gom, xử lý rác thải; nêu gương những điển 

hình thực hiện tốt công tác thu gom rác thải và vệ sinh môi trường để tạo sự lan 

tỏa phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, thu gom, xử lý rác thải sinh 

hoạt và vệ sinh môi trường, hình thành lối sống xanh, thân thiện với môi trường. 

Kịp thời phản ánh rõ, cụ thể những trường hợp vứt rác thải, đổ rác thải không 

đúng nơi quy định, gây ô nhiễm môi trường và những địa phương, cơ quan, đơn 

vị chưa thực hiện tốt công tác thu gom rác thải, vệ sinh môi trường 

13. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, cơ quan Trung ương đóng 

trên địa bàn tỉnh 

Tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên 

và người lao động của cơ quan, đơn vị mình tích cực tham gia thực hiện tốt công 

tác vệ sinh môi trường tại cơ quan, đơn vị và duy trì thường xuyên, liên tục theo 

nội dung Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 25/01/2021 tổ chức phát động tháng 

hành động vệ sinh môi trường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Kế hoạch số 

301/KH-UBND ngày 07/12/2021 tổ chức phát động tổng vệ sinh môi trường để 

chào mừng kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh Vĩnh Phúc (01/01/1997 - 01/01/2022). 

14. Công an tỉnh 

Chỉ đạo các lực lượng nắm bắt tình hình, tăng cường kiểm tra để kịp thời 

phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, 

đặc biệt là hành vi đổ trộm rác thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp, 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, giữ gìn vệ sinh môi trường. Bổ sung chức năng, 

nhiệm vụ điều tra, phát hiện, xử lý vi phạm môi trường cho Công an cấp xã. 

Tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm khắc việc thu gom phế liệu, phế 

thải có liên quan đến chất thải nguy hại về các khu dân cư để phân loại, xử lý và 

tái chế. 

15. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố  

a) Tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể nhân dân; cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động ở các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn quản lý 

nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận 

thức và hành động để việc thu gom, xử lý rác thải và vệ sinh môi trường trở 

thành thói quen, nếp sống văn minh của mỗi công dân, hộ gia đình, cơ quan, đơn 

vị trên địa bàn. 

b) Chỉ đạo UBND cấp xã kiểm ra, rà soát xử lý triệt để toàn bộ các bãi tập 

kết rác thải, phế thải không đúng quy định trên địa bàn; hoàn trả mặt bằng và 

cảnh quan môi trường; xử lý các chướng ngại vật, pano, áp phích, biển quảng 

cáo cũ hỏng; lấn chiếm, sử dụng vỉa hè, hành lang an toàn giao thông trên địa 

bàn quản lý để vận động tự giác chấp hành quy định pháp luật chủ động di 

chuyển, tháo dỡ để hoàn trả mặt bằng và cảnh quan môi trường; xử lý nghiêm 

các hành vi vi phạm nếu có. Việc tổ chức thực hiện phải được duy trì thường 

xuyên, liên tục để chống tái vi phạm.  
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c) Chỉ đạo và tổ chức thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nhiệm vụ được 

UBND tỉnh giao tại Đề án thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt và vệ sinh môi 

trường trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 

11/KH-UBND ngày 25/01/2021 tổ chức phát động tháng hành động vệ sinh môi 

trường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Kế hoạch số 301/KH-UBND ngày 

07/12/2021 tổ chức phát động tổng vệ sinh môi trường để chào mừng kỷ niệm 

25 năm tái lập tỉnh Vĩnh Phúc (01/01/1997 - 01/01/2022). 

d) Thường xuyên tổ chức kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện của 

các cơ quan, đơn vị trên địa bàn và UBND cấp xã theo quy định, đặc biệt là 

kiểm tra đột xuất việc tổ chức triển khai của các UBND cấp xã trên địa bàn. 

e) Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn nghiên cứu việc tự ý xây dựng 

mồ mả trên đất nông nghiệp theo chỉ đạo của UBND tỉnh, từng bước vận động 

nhân dân di chuyển mồ mà vào nghĩa trang, nghĩa địa. 

f) Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm về công tác 

quản lý bảo vệ môi trường trên địa bàn mình quản lý. 

16. UBND các xã, phường, thị trấn 

a) Tăng cường tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân, hộ gia 

đình trên địa bàn thực hiện tốt việc phân loại, thu gom và đổ rác thải đúng nơi 

quy định; lồng ghép tuyên truyền vệ sinh môi trường với hạn chế sử dụng sản 

phẩm nhựa dùng một lần và nói không với túi nilon; mở chuyên mục về công tác 

vệ sinh môi trường trên hệ thống phát thanh, truyền thanh để tuyên truyền đến 

các tầng lớp nhân dân; xây dựng các tổ dân phố, khu dân cư, tuyến đường tự 

quản về bảo vệ môi trường. 

b) Tổ chức phát động phong trào và huy động các tầng lớp nhân dân đồng 

loạt ra quân thực hiện thu gom rác thải, dọn dẹp vệ sinh môi trường các tuyến 

phố, đường làng, ngõ xóm, tổ dân phố và khu dân cư nơi sinh sống, duy trì thực 

hiện định kỳ vào ngày Thứ 7 hoặc Chủ nhật hàng tuần; thường xuyên nạo vét, 

khơi thông cống, rãnh thoát nước thải; tổ chức ký cam kết thực hiện hành các 

quy định về vệ sinh môi trường. Xây dựng, hình thành tuyến phố, tuyến đường, 

tổ dân phố, khu dân cư, tự quản, văn minh “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”.  

c) Thường xuyên tổ chức kiểm tra, rà soát đối với các điểm đổ thải, bãi 

tập kết rác thải không đúng quy định ở trên địa bàn để thu gom, vận chuyển về 

nơi xử lý theo đúng quy định. Thực hiện ngay việc lấp đất phủ bề mặt ở các bãi 

chôn lấp rác thải sinh hoạt (lộ thiên) trên địa bàn đảm bảo vệ sinh môi trường. 

Kinh phí thực hiện lấy từ nguồn sự nghiệp môi trường và các nguồn hợp pháp 

khác. 

d) Thực hiện tháo dỡ các chướng ngại vật, pano, áp phích, biển quảng cáo 

cũ hỏng; lấn chiếm, sử dụng vỉa hè, hành lang an toàn giao thông để vận động tự 

giác chấp hành quy định pháp luật chủ động di chuyển, tháo dỡ để hoàn trả mặt 

bằng và cảnh quan môi trường; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có) theo 

thẩm quyền. Việc tổ chức thực hiện phải được duy trì thường xuyên, liên tục để 

chống tái vi phạm. 
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e) Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại 

Đề án thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt và vệ sinh môi trường trên địa bàn tỉnh 

đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 

25/01/2021 tổ chức phát động tháng hành động vệ sinh môi trường trên địa bàn 

tỉnh Vĩnh Phúc, Kế hoạch số 301/KH-UBND ngày 07/12/2021 tổ chức phát 

động tổng vệ sinh môi trường để chào mừng kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh Vĩnh 

Phúc (01/01/1997 - 01/01/2022). 

17. Đề nghị Huyện ủy, Thành ủy và các cấp ủy Đảng: Tăng cường lãnh 

đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác thu gom, xử lý rác thải và vệ sinh 

môi trường trên địa bàn; phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu các cấp 

cấp và cán bộ, đảng viên phải nêu gương, vận động nhân dân tích cực tham gia 

công tác thu gom, xử lý rác thải và vệ sinh môi trường. Đưa nội dung bảo vệ 

môi trường vào sinh hoạt, thảo luận ở cấp ủy đảng một cách thường xuyên, liên 

tục. 

18. 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... tích cực tuyên truyền, vận động toàn thể hội viên, đoàn 

viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia công tác thu gom, xử lý rác thải 

và vệ sinh môi trường; xây dựng và phát triển các phong trào tự quản bảo vệ môi 

trường gắn với xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, xây 

dựng khu phố, khu dân cư văn minh “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” góp phần nâng 

cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.  

Chỉ thị này thay thế Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 21/4/2016 của Chủ 

tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên 

địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm 

đôn đốc, kiểm tra giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị này. Định kỳ hàng 

năm tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình và kết quả 

triển khai thực hiện theo quy định./. 

 Nơi nhận: 

- TTTU, TT HĐND tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Ủy ban MTTQ VN tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- CVP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- Các huyện ủy, Thành ủy; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Báo Vĩnh Phúc, Đài PT-TH VP,  

Cổng TTĐT VP, Công báo tỉnh; 

- CV NCTH; 

- Lưu VT, NN4. 

(H-           b) 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Khước 
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