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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Ra quân vệ sinh môi trường trước, trong, sau tết Nguyên Đán và công tác thu
gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn huyện

Thời gian qua, công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải đã có nhiều
chuyển biến tích cực, tình hình vệ sinh môi trường trên địa bàn cơ bản được đảm
bảo; Để chuẩn bị cho nhân dân vui tết, đón xuân 2021 được vui tươi, an lành; Ủy
ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch ra quân vệ sinh môi trường trước, trong,
sau tết Nguyên Đán và chỉ đạo công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên
địa bàn huyện năm 2021 như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Mục đích
- Nhằm nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của mỗi cán bộ, đoàn viên,
hội viên, thanh thiếu nhi và nhân dân trong việc bảo vệ môi trường.
- Tổ chức các hoạt động tổng vệ sinh môi trường lần này nhằm tạo nên ý thức
và dần dần thay đổi tập quán của người dân và của mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn
viên, hội viên, thanh thiếu nhi trong công tác phân loại, thu gom và xử lý rác thải
đúng quy định, đảm bảo vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan sạch đẹp trong xây
dụng nông thôn mới và đô thị văn minh.
- Rác thải phát sinh được tự phân loại, tự xử lý tại nguồn để giảm tối đa lượng
rác đưa đi xử lý. Toàn bộ rác thải được thu gom, vận chuyển và xử lý đúng quy
định, không để tình trạng vứt rác bừa bãi nhất là dọc các tuyến đường giao thông,
kênh mương, sông suối; chấm dứt tình trạng tập kết rác tại các điểm dọc Quốc lộ
1A, bên đường giao thông chính, địa bàn giáp ranh các xã, thị lâu ngày hoặc xử lý
không đúng quy định.
2. Yêu cầu
- Tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp nhân dân, cán bộ, công nhân viên
chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên, người lao động
tích cực tham gia sôi nổi, hiệu quả thiết thực, tránh phô trương, hình thức.
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- Tổ chức chặt chẽ, tránh trường hợp tập trung đông người gây mất an toàn
giao thông, an ninh trật tự và an toàn lao động.
- Các địa phương, phòng, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị đóng trên địa
bàn huyện chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất, tạo khí thế sôi nổi, mạnh mẽ để tổ chức
ra quân vệ sinh môi trường có hiệu quả cao nhất.
- UBND các xã, thị trấn chỉ đạo các Hợp tác xã, Tổ đội Vệ sinh môi trường
xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức tốt công tác thu gom rác thải; hợp đồng với
các HTX có xe chuyên dùng để vận chuyển rác thải đến nơi xử lý đúng quy định.
II. NỘI DUNG
1. Tổ chức ra quân tổng vệ sinh:
a. Công tác chuẩn bị:
Để công tác ra quân đạt hiệu quả cao, yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, đơn
vị, UBND các xã, thị trấn, trên địa bàn huyện cần làm tốt công tác chuẩn bị, rà soát
các vị trí thuộc địa bàn mình cần làm vệ sinh môi trường; thông báo đến toàn thể
các cán bộ, công nhân viên thuộc đơn vị mình quản lý được biết, chuẩn bị các dụng
cụ lao động, lựa chọn các địa điểm tập kết chất thải, đưa ra các phương án vận
chuyển và xử lý đảm bảo vệ sinh môi trường.
b. Nội dung công việc:
- Tổ chức quét dọn vệ sinh, thu gom rác thải trên tất cả các địa bàn, đường
làng, ngõ xóm, tổ dân phố, cơ quan, trường học, khu di tích lịch sử, văn hóa, danh
lam thắng cảnh, nơi công cộng...;
- Tổ chức thu gom rác thải, thu dọn chướng ngại vật, khai thông cống thoát
nước, các kênh mương, bờ biển, các trục đường giao thông, các địa bàn giáp ranh
các xã, thị trấn và những nơi có rác vứt bừa bãi khác; phát quang tầm nhìn đảm bảo
an toàn giao thông dọc các trục đường, bảo vệ cây xanh làm cho cảnh quan môi
trường thông thoáng...
- Các đơn vị rà soát và lựa chọn các địa điểm thích hợp phân công từng cơ
quan, đơn vị, thôn xóm, tổ chức, cá nhân đóng trên địa bàn phụ trách 1 khu vực
nhất định để tổ chức thực hiện tốt, có hiệu quả vệ sinh môi trường, thu gom rác
thải tại từng khu vực cụ thể.
- Sau khi phân loại và thu gom, rác thải phải được vận chuyển đến nơi xử lý
đúng quy định.
c. Thời gian tổ chức ra quân:
Thời gian tổ chức ra quân được phát động từ ngày 30/01/2021 đến ngày
28/02/2021 các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ vào điều kiện thời tiết, tình
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hình địa bàn để tổ chức ra quân tối thiểu mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức
03 ngày và đảm bảo trước trong và sau tết vệ sinh môi trường sạch sẽ, rác thải
được thu gom xử lý đúng quy định, không có rác thải tồn đọng, bừa bãi tại địa bàn
cơ quan, đơn vị, địa phương.
2. Duy trì công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải:
- Về thu gom:
+ Đối với rác thải từ các hộ gia đình, cơ quan, tổ chức: Các Hợp tác xã phải
quy định, thông báo rõ về thời gian, địa điểm thu gom cụ thể để các hộ gia đình, cơ
quan, tổ chức đưa rác đến địa điểm theo thời gian quy định để tránh tình trạng rác
thải ứ đọng tại 1 địa điểm lâu ngày.
+ Đối với những nơi công cộng, dọc các tuyến đường giao thông…: Các Hợp
tác xã, tổ đội vệ sinh môi trường phải thường xuyên duy trì công tác thu gom về
điểm trung chuyển. Trong thời gian trước, trong và sau tết Nguyên đán các Hợp tác
xã phải tăng cường, nâng thời gian, tần suất thực hiện công tác thu gom rác thải để
đảm bảo không còn tình trạng rác thải bừa bãi trên địa bàn. (Lưu ý: Tuyệt đối
không được tập kết rác thải dọc hai bên Quốc Lộ 1A; những xã có các điểm dân
tập kết dọc Quốc lộ 1A đã cắm biển cần có biện pháp nghiêm xử lý để chấm dứt
tình trạng này, UBND xã, thị trấn nào còn để tái diễn thì Chủ tịch UBND xã, thị
trấn đó phải chịu trách nhiệm trước UBND huyện. Một số khu vực có xẩy ra việc
vứt và tập kết rác thải bừa bãi dài ngày, yêu cầu các xã, thị trấn kiểm tra và có
biện pháp tích cực để thu gom, xử lý dứt điểm, không để tái diễn).
+ Đối với các nơi vui chơi giải trí, di tích lịch sử văn hóa, địa điểm du lịch...:
các ban quản lý nơi đó phải xây dựng kế hoạch vệ sinh môi trường, thu gom rác
thải một cách cụ thể, chi tiết; hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận
chuyển rác thải để thực hiện đúng quy định, không để tình trạng rác thải bừa bãi
gây mất mỹ quan và vệ sinh môi trường.
-Về vận chuyển: Hiện nay trên địa bàn huyện đã có 8 xe chuyên dùng vận
chuyển rác thải, trong thời gian qua các Hợp tác xã đã thực hiện hợp đồng thu gom
với các xã trên địa bàn khá tốt. Thời gian tới, yêu cầu UBND các xã, thị trấn và các
HTX VSMT tăng thời gian, tần suất vận chuyển để phấn đấu vận chuyển hết toàn
bộ rác thải phát sinh trên địa bàn, không được để rác thải ứ đọng tại các trục đường
giao thông, các điểm trung chuyển của các xã, thị trấn.
-Về xử lý: Toàn bộ rác thải sau khi được thu gom phải được phân loại và vận
chuyển bằng xe chuyên dụng đến xử lý tại Nhà máy xử lý rác thải theo đúng quy
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định, không được tự ý xử lý bằng phương pháp đốt hoặc chôn lấp không đúng quy
định gây ô nhiểm môi trường.
III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN.
1. Phòng Tài nguyên và Môi trường:
- Là đầu mối chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, ban,
ngành, các đơn vị tổ chức thực hiện tốt phong trào ra quân vệ sinh môi trường và
duy trì công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác.
- Tổ chức làm việc với các HTX Môi trường về công tác thu gom, vận chuyển
và xử lý rác thải trước, trong và sau tết Nguyên đán.
- Phân công cán bộ chuyên môn, phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra,
đôn đốc các cơ quan, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn thực hiện tổ chức ra quân vệ
sinh môi trường.
- Thường xuyên kiểm tra phát hiện kịp thời những địa phương, đơn vị để xẩy ra tình
trạng vứt rác bừa bãi hoặc để rác thải ứ đọng lâu ngày ở các điểm trung chuyển rác và tập
kết rác thải dọc các đường giao thông để tham mưu UBND huyện chỉ đạo, xử lý.
- Hướng dẫn UBND các xã, các Hợp tác xã hợp đồng các xe chuyên dùng vận
chuyển rác thải đến nơi xử lý đúng quy định.
- Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện của các địa phương, đơn vị về UBND
huyện đúng thời gian quy định.
2. Trung tâm Văn hóa truyền thông huyện
Kịp thời đưa tin, bài phản ánh không khí ra quân tổng vệ sinh môi trường, kịp
thời nêu gương những cơ quan, đơn vị điển hình tích cực tham gia, thực hiện tốt
công tác vệ sinh môi trường, thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải.
3. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện
Chỉ đạo các trường học thông báo đến toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh
tham gia phong trào ra quân tổng vệ sinh môi trường tại khu vực được phân công
đạt hiệu quả cao.
4. Các cơ quan, đơn vị, Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn:
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về
mục đích, ý nghĩa, nội dung và yêu cầu của việc ra quân vệ sinh môi trường. Tuyên
truyền, vận động cán bộ, công nhân viên chức trong cơ quan, đơn vị, địa phương
hăng hái tham gia thực hiện
- Khảo sát từng khu vực cần thực hiện cụ thể để phân công, chỉ đạo và phối hợp
với các tổ chức đoàn thể nhân dân, các cơ quan, trường học, đơn vị đóng trên địa bàn
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huy động cán bộ, công nhân, viên chức, chiến sĩ và quần chúng nhân dân ở địa phương
tổ chức thực hiện tốt đợt ra quân tổng vệ sinh môi trường.
- Chỉ đạo các Hợp tác xã, tổ, đội vệ sinh môi trường khảo sát, báo cáo thực
trạng rác thải phát sinh, tình hình thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải, công tác
thu, quản lý phí vệ sinh môi trường thời gian qua; thường xuyên duy trì tốt công
tác thu gom, vận chuyển rác thải nhất là đối với những ngày trước trong và sau Tết
nguyên đán; Hợp đồng với các HTX có xe chuyên dùng để vận chuyển rác thải đến
nơi xử lý đúng quy định, không để tình trạng rác thải ứ đọng lâu ngày tại các điểm
trung chuyển, tập kết bên lề đường giao thông.
- Báo cáo kết quả thực hiện ra quân và công tác vệ sinh môi trường trước,
trong và sau tết Nguyên đán chậm nhất là ngày 01/3/2021 bằng văn bản về UBND
huyện (qua Phòng Tài nguyên và Môi trường) để tổng hợp và báo cáo Thường trực
Huyện ủy, Hội đồng nhân dân huyện, Lãnh đạo UBND huyện và Sở Tài nguyên
Môi trường./.
Nơi nhận:
- TT Huyện uỷ, HĐND;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- UB MTTQ và các Đoàn thể huyện;
- Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị trên địa bàn;
- Các đồng chí cấp ủy được phân công chỉ đạo cơ sở;
- UBND các xã, thị trấn;
- Các HTX, Tổ đội VSMT;
- Lưu: VT, TNMT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Ngọc Hà
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