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V/v đảm bảo vệ sinh môi 

trường, tập trung thực hiện các 

nội dung tua tuyến phục vụ 

Đoàn kiểm tra liên ngành Trung 

ương lần 2 

` 

 

Kính gửi:     Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

Để chuẩn bị tốt các nội dung trước thời điểm đoàn liên ngành Trung ương 

kiểm tra các tiêu chí huyện Nông thôn mới lần 2, UBND huyện yêu cầu UBND 

các xã, thị trấn nghiêm túc chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung sau, đặc biệt 

là các xã thuộc tua tuyến đoàn kiểm tra, cụ thể: 

1. Phát động toàn thể cán bộ, nhân viên trong các cơ quan, tổ chức và 

nhân dân ra quân tổng vệ sinh môi trường; làm sạch đường phố, khơi thông cống 

rãnh, phát quang đường làng, ngõ xóm; thu gom, xử lý rác thải tại các cơ quan, 

đơn vị, doanh nghiệp, đền chùa, khu di tích, khu du lịch, trường học, bệnh viện, 

khách sạn, nhà hàng và từng nhà ở của các hộ gia đình. 

2. Chủ tịch UBND các xã, Thị trấn: 

- Chỉ đạo Hợp tác xã, tổ đội vệ sinh môi trường phối hợp thu gom, vận 

chuyển rác thải sinh hoạt sau các đợt ra quân tổng dọn vệ sinh (đặc biệt dọc các 

trục đường Quốc lộ, Tỉnh lộ, các tuyến đường đi đến các khu di tích, khu du 

lịch, ven đường quốc lộ, ven đê, chân cầu, bờ sông,…); không để xảy ra tình 

trạng rác thải ứ đọng gây ô nhiễm, làm mất mỹ quan, cảnh quan môi trường trên 

địa bàn huyện. 

- Giao cán bộ Nông nghiệp Môi trường, các tổ chức Đoàn thể, Hội Nông 

dân, Hội phụ nữ thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, giám sát xây dựng mô hình 

phân loại, xử lý rác thải, nước thải tại nguồn theo mẫu thiết kế; đồng thời, hướng 

dẫn các hộ cách sử dụng chế phẩm sinh học trong sản xuất phân vi sinh, hạn chế 

mùi hôi nhằm duy trì, sử dụng mô hình đạt hiệu quả, đúng mục đích. 

- Thành lập Tổ công tác liên ngành thường xuyên tuần tra, kiểm soát, phát 

hiện kịp thời và xử lý nghiêm các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nếu phát hiện 
trường hợp vứt, đốt rác sai quy định sẽ xử phạt vi phạm hành chính theo 
quy định tại Quyết định số 2944/QĐ-UBND ngày 17/6/2019 của UBND huyện 

về xử phạt về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường rác thải 

trên địa bàn huyện Đức Thọ theo Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016  

và Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ. 

(Sao gửi Quyết định số 2944/QĐ-UBND ngày 17/6/2019 kèm theo) 



 

3. Nhiệm vụ trọng tâm đối với các xã, thị trấn thuộc tua tuyến phục vụ 

đoàn kiểm tra, thẩm định các tiêu chí huyện NTM: 

- Xã Thanh Bình Thịnh: Tổng dọn vệ sinh, thu gom sắp xếp các vật liệu, 

chỉnh trang tuyến đường đến và tại các điểm: NVH Thôn Bình Hà, Sân vận 

động, Trường Mầm non, Tiểu học, Chợ Hôm xã đảm bảo tổng thể mỹ quan sạch 

sẽ, ngăn nắp, cắt tia hàng rào xanh, cắt cỏ, dọn các vật liệu, vệ sinh trên các 

tuyến đường đoàn tham quan đi qua. Chỉ đạo khảo sát chọn hộ, nhóm hộ để xây 

dựng bể xử lý nước thải tập trung compozit tại điểm Trường Mầm non Thái 

Yên, ưu tiên các điểm đoàn dừng chân tham quan.  

- Xã Quang Vĩnh: Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải hộ gia đình đối với 

các hộ Võ Thị Sen, Hà Thị Lộc, Thái Thị Thi. Hướng dẫn chỉnh trang vườn, 

nhà, công trình phụ, đường giao thông, phân loại xử lý rác thải đảm bảo môi 

trường sạch sẻ, ngăn nắp.   

- Xã Yên Hồ: tổng dọn vệ sinh dọc tuyến đường đê nối xã Quang Vĩnh 

đến xã Bùi La Nhân; Kiểm tra, giám sát quá trình sử dụng các mô hình xử lý 

nước thải đã được lắp đặt tại thôn Tiến Hòa đảm bảo đạt hiệu quả. 

- Xã Bùi La Nhân: Tổng dọn vệ sinh đên địa bàn toàn xã; đặc biệt tuyến 

đường ĐH 48 đi đến địa phận xã Lâm Trung Thủy dọc đê La Giang. Kiểm tra, giám 

sát quá trình sử dụng các mô hình xử lý nước thải đã được lắp đặt tại thôn Hạ Tứ 

đảm bảo đạt hiệu quả. 

- Xã Lâm Trung Thủy: Tổng dọn vệ sinh, cắt tỉa và trồng bổ sung hàng 

rào xanh, chỉnh trang hàng rào tạp, vườn hộ các tuyến đường ĐH 48 điểm nối 

với xã Bùi La Nhân đến đường Quốc lộ 8A và Khu dân cư thôn Trung Khánh; 

chỉnh trang vườn, nhà cửa, công trình phụ, công trình chăn nuôi, xử lý mùi tại 

các hộ có chăn nuôi trâu, bò, lợn, gà ...bằng các chế phẩm sinh học tại các hộ 

xung quanh NVH thôn Trung Khánh, dọc 2 bên tuyến đường đoàn đi qua; tổng 

dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm sắp xếp các vật liệu trên tất cả các tuyến 

đường. 

- Thị trấn Đức Thọ: Tổng dọn vệ sinh môi trường toàn Khu trung tâm 

Thị Trấn, lưu ý chỉnh trang vệ sinh các tuyến đường từ Bệnh viện Đa khoa 

huyện - Thôn Đại nghĩa - đê La Giang; Chỉnh trang, tổng dọn vệ sinh KDC thôn 

Đại Nghĩa và thôn Hùng Dũng, đặc biệt quan tâm điểm ngã tư giữa NVH thôn 

Hùng Dũng và NVH thôn Đại Nghĩa, dọc tuyến đường đi lên qua UBND xã Đức 

Yên củ đến hết đường Trần Dực; vệ sinh thu gom rác thải 2 bên tuyến đường hộ 

đê từ đường Hoài Nhơn đi và Khu liên hợp thể thao huyện. 

- Xã Tùng Ảnh: Chỉnh trang tổng dọn vệ sinh tuyến đường từ Khu lưu 

niệm Trần Phú đi về NVH thôn Thông Tự qua NVH thôn Sơn Lễ qua thôn 

Thạch Thành đến bãi tập kết rác trung chuyển Phượng Thành đến dốc Trạm 

Trộn (đặc biệt lưu ý vườn hộ trồng lan Lê Hiếu). Lắp đặt hệ thống xử lý nước 



thải compozit hộ gia đình đối với các hộ: Mai Xuân Tam, Mai Đình Đoàn, Mai 

Đình Thao - thôn Châu Nội; Trần Ngọc Liễn, Lê Doãn Tứ - thôn Thông Tự, 

Phan Trung Hiếu - thôn Sơn Lễ. 

- Xã Đức Lạng: Hướng hộ dân phân loại và xử lý rác theo quy định, tránh 

trường hợp các hộ dùng hố rác để đốt rác khó phân hủy. 

Yêu cầu UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện các nội 

dung trên, hoàn thành chậm nhất trước ngày 4/6/2020. Trong quá trình triển khai 

thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo về UBND huyện (qua 

phòng Tài nguyên và Môi trường) tham mưu thực hiện các giải pháp tháo gỡ./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT,TNMT.  
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