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chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tứ Kỳ, ngày          tháng 02 năm 2023

Kính gửi: 
- Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường;
- Trưởng Đài phát thanh huyện;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Thực hiện Công văn số 173/STNMT-CCBVMT ngày 02 tháng 02 năm 2023 
của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý chất 
thải rắn sinh hoạt trên địa bàn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu:

1. UBND các xã, thị trấn 
- Tiếp tục tăng cường công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn 

theo thẩm quyền; triển khai thực hiện đúng các quy định về quản lý chất thải rắn 
sinh hoạt theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Nghị định số 
08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 
Luật Bảo vệ môi trường và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của 
Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo 
vệ môi trường.

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, vận động nhân dân tích cực bảo vệ môi 
trường và hướng dẫn nhân dân thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn 
theo Đề án "Xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng 
đến năm 2030" và Đề án "Xử lý chất thải sinh hoạt, giảm thiểu ô nhiễm môi trường 
nông thôn giai đoạn 2021-2025" trên địa bàn huyện Tứ Kỳ.

- Tiếp tục quản lý, vận hành các bãi chôn lấp còn khả năng tiếp nhận rác 
thải. Rà soát và yêu cầu đơn vị được giao vận hành bãi chôn lấp chất thải rắn sinh 
hoạt thực hiện đúng quy trình vận hành bãi chôn lấp theo quy định hiện hành 
(không tiếp nhận chất thải công nghiệp; không đốt rác thải tại bãi chôn lấp chất 
thải rắn sinh hoạt; đổ rác thải sinh hoạt vào đúng ô chôn lấp; tăng cường phun 
chế phẩm EMC để khử mùi, tăng hiệu quả phân hủy các chất hữu cơ, rắc vôi bột, 
phủ lớp đất,... trồng cây xung quanh bãi chôn lấp; có biện pháp ngăn ngừa sự 
xâm nhập của động vật nuôi, gia súc,... vào trong phạm vi của bãi chôn lấp). Đối 
với các bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt đã đầy, không còn sử dụng, đề nghị 
thực hiện quy trình đóng cửa bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt theo quy định tại 
Điều 32 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường. 

- Rà soát, xóa bỏ các điểm tập kết rác thải tự phát tại các khu vực công cộng 
(ven đường giao thông, kênh, mương,...).
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- Tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm (hoặc kiến nghị 
cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm) các tổ chức, cá nhân có hành vi đổ, đốt chất thải 
không đúng nơi quy định.

- Tổ chức điều tra, đánh giá lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh, xây 
dựng và triển khai kế hoạch thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý chất thải rắn 
sinh hoạt trên địa bàn. 

- Yêu cầu các tổ thu gom hoạt động vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa 
bàn phải đảm bảo tần suất thu gom, phương tiện vận chuyển phải đáp ứng yêu cầu 
kỹ thuật không để xảy ra tình trạng xe vận chuyển rác thải quá tải, phát sinh nước 
rỉ rác gây ảnh hướng đến môi trường. 

- Thực hiện trách nhiệm quy định tại Khoản 7 Điều 77 Luật Bảo vệ môi 
trường năm 2020 và Khoản 3 Điều 63 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 
01 năm 2022 của Chính phủ.

- Tổng hợp khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn (theo Phụ lục 
01 gửi kèm); rà soát lập danh sách các bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt trên địa 
bàn quản lý (theo Phụ lục 02 gửi kèm) và báo cáo kết quả về UBND huyện trước 
ngày 08/3/2023 để tổng hợp báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường. 

- Đối với thị trấn Tứ Kỳ đã được hỗ trợ kinh phí vận chuyển (từ điểm tập kết 
đến nhà máy xử lý) và xử lý rác thải sinh hoạt: Phối hợp chặt chẽ với đơn vị được 
lựa chọn thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt thực hiện nghiêm quy trình 
giao, nhận và giám sát quá trình giao, nhận, xử lý rác thải sinh hoạt theo quy định.

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện
- Phối hợp với Đài Phát thanh huyện tăng cường tuyên truyền, đồng thời có 

trách nhiệm hướng dẫn UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt các biện pháp bảo vệ 
môi trường cũng như công tác thu gom, xử lý rác thải. 

- Hướng dẫn UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện việc phân loại rác 
thải tại nguồn; giám sát quá trình quản lý bảo vệ môi trường của các xã, thị trấn 
trên địa bàn huyện, báo cáo kịp thời công tác giữ gìn vệ sinh môi trường tại các xã, 
thị trấn về UBND huyện.

Yêu cầu Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn và Thủ trưởng các ngành 
liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như  trên;
- Sở Tài nguyên và Môi trường (thay b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đào Văn Soái
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