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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐỨC THỌ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:1307/UBND-TN Đức Thọ, ngày 15 tháng 6 năm 2020 

V/v thực hiện các nội dung bổ cứu 

trong thẩm định huyện Nông thôn 

mới của đoàn kiểm tra TW (lần 2) 

đối với tiêu chí Môi trường 

` 

 

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

Ngày 13/6/2020, Đoàn công tác của Văn phòng Nông thôn mới Trung ương 

cùng các Bộ, ngành liên quan thẩm định Huyện Nông thôn mới lần 2. Tiếp thu ý 

kiến của Đoàn công tác, để tiêu chí Môi trường đạt chuẩn, UBND huyện yêu cầu 

UBND các xã, thị trấn giữ vững các tiêu chí xã nông thôn mới đã đạt theo Quyết 

định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 07/02/2017 của UBND tỉnh về ban hành bộ tiêu 

chí xã đạt chuẩn nông thôn mới gian đoạn 2017-2020 thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà 

Tĩnh, cụ thể như sau: 

- Đối với các điểm tập kết rác thải:  

Trên địa bàn huyện có 19 điểm tập kết rác tạm thời đã xây dựng: UBND cấp 

xã kiểm tra, khắc phục những hạng mục đã xuống cấp, còn thiếu đảm bảo xây dựng 

đầy đủ theo quy định, bao gồm tường, bể chứa nước rỉ rác, cổng, hàng rào, cây 

xanh,… 

Đối với các điểm tập kết rác tạm thời chưa xây dựng, bao gồm (Tùng Châu 1 

điểm, Đức Lạng 1 điểm, Hoà Lạc 1 điểm, An Dũng 1 điểm, Thanh Bình Thịnh 1 

điểm): nếu đã có quy hoạch sử dụng đất, tiến hành xây dựng; nếu chưa có quy hoạch 

hoặc không còn phù hợp UBND cấp xã lập tờ trình đề nghị bổ sung quy Nông thôn 

mới, quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2016-2020 đồng thời với việc tiến 

hành xây dựng. 

- Đối với phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt: 

Đối với các hộ gia đình đã xây dựng hố xử lý rác hữu cơ: UBND cấp xã tuyên 

truyền, vận động nhân dân sử dụng đúng mục đích (ủ rác thải dễ phân hủy làm phân 

hữu cơ), không sử dụng để đốt rác thải khó phân hủy; thường xuyên kiểm tra, hướng 

dẫn các hộ cách sử dụng chế phẩm sinh học trong sản xuất phân hữu cơ nhằm duy 

trì, sử dụng mô hình đạt hiệu quả. 

Các địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân phân loại rác tại hộ 

(rác hữu cơ, rác tái chế và rác khó phân hủy) đồng thời vận động nhân dân xây dựng 

hố xử lý rác để hạn chế đến mức thấp nhất lượng rác thải phát sinh ra môi trường. 

Tăng cường tuyên truyền, thành lập Tổ công tác tuần tra, theo dõi, nếu phát hiện 

trường hợp nào vứt rác sai quy định sẽ xử phạt theo quy định tại Quyết định số 

2944/QĐ-UBND ngày 17/6/2019 của UBND huyện. 

- Đối với việc thu gom, xử lý vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật:  
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Hiện nay các địa phương đã xây dựng các điểm chứa vỏ bao bì thuốc BVTV 

trên các cánh đồng. Yêu cầu UBND cấp xã tuyên truyền để nhân dân để vỏ đúng nơi 

quy định, không vứt bừa bãi sau khi sử dụng thuốc BVTV, gây ô nhiễm môi trường. 

- Đối với môi trường chăn nuôi:  

UBND cấp xã tuyên truyền, vận động các trang trại, các hộ chăn nuôi sử dụng 

chế phẩm sinh học trong chăn nuôi, hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng đến môi 

trường. 

- Đối với tiêu chí Nghĩa trang: Cần kiểm tra, rà soát lại tình hình xây dựng 

đầy đủ các hạng mục theo quy hoạch Nông thôn mới được phê duyệt, (hiện nay một 

số nghĩa trang các hạng mục: hàng rào, cổng, biển, công bố quy hoạch, đường vào 

đã hư hỏng cần kiểm tra sửa chữa, đồng thời trồng thêm cây xanh đảm bảo theo yêu 

cầu, khuyến khích các địa phương lắp đặt đường điện ra nghĩa trang). 

- Đối với môi trường làng nghề, cụm công nghiệp trên địa bàn:  

UBND cấp xã cần tiếp tục tuyên truyền để các đơn vị sản xuất, kinh doanh 

trong cụm thực hiện đúng Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt. 

Chú ý rà soát bổ sung làm rõ nội dung, giải pháp bảo vệ môi trường tại các 

Cụm Công nghiệp,tiểu thủ Công nghiệp, làng nghề (bao gồm hồ sơ thủ tục môi 

trường; việc thu gom, quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải công nghiệp; hệ thống 

thu gom, xử lý nước thải trước khi thải ra môi trường tiếp nhận; việc thực hiện quan 

trắc, giám sát môi trường định kỳ, ...) đảm bảo theo quy hoạch, Đánh giá tác động 

môi trường, kế hoạch Bảo vệ môi trường đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

- Cảnh quan môi trường, đường làng ngõ xóm, khu dân cư đều được chỉnh 

trang đảm bảo sạch, đẹp và trồng hàng rào xanh: Hiện nay các địa phương cần rà 

soát đánh giá, thống kê các tuyến đường trục thôn, đường ngõ xóm đã tổ chức xây 

dựng mương tiêu thoát nước, làm hàng rào xanh cần có số liệu cụ thể, cần rà soát 

các tuyến đường đã xây dựng bồn hoa cần chăm sóc, cắt tỉa đảm bảo xanh - sạch - 

đẹp. 

Giao phòng Tài nguyên và Môi trường thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các 

địa phương thực hiện các nội dung, báo cáo UBND huyện. 

Yêu cầu UBND các xã, thị trấn nghiêm túc tổ chức thực hiện các nội dung 

trên, đảm bảo đúng quy trình quy định. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng 

mắc, khó khăn, kịp thời báo cáo bằng văn bản về phòng Tài nguyên và Môi trường 

để tổng hợp, báo cáo UBND huyện xem xét, chỉ đạo kịp thời./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Phòng TNMT; 

- Văn phòng NTM huyện; 

- Lưu: VT,TNMT.  

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Đặng Giang Trung 
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