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Số: 17/UBND-TN Đức Thọ, ngày 05 tháng 01 năm 2021  

V/v yêu cầu xử lý dứt điểm khối 

lượng rác tồn đọng tại bãi rác 

Bình Hà, xã Thanh Bình Thịnh 

` 

 

Kính gửi:      Ủy ban nhân dân xã Thanh Bình Thịnh. 

Ngày 17/12/2020, UBND huyện Đức Thọ nhận được văn bản số 

44/UBND-CV của UBND xã Thanh Bình Thịnh về việc xử lý rác tồn đọng tại bãi 

rác Bình Hà. Đến nay, Công t111y Cổ phần Môi trường Đô thị Hồng Lĩnh chưa 

ký hợp đồng vận chuyển, xử lý với UBND xã Thanh Bình Thịnh do chưa nhận 

được văn bản chỉ đạo, đồng ý cho phép tiếp nhận xử lý rác tại bãi rác Bình Hà, xã 

Thanh Thịnh Bình của UBND Thị xã Hồng Lĩnh. 

Ngày 23/12/2020, UBND huyện nhận được văn bản số 1772/UBND-

TNMT của UBND Thị xã Hồng Lĩnh trả lời về việc xử lý dứt điểm bãi tập kết rác 

thải tại thôn Bình Hà, xã Thanh Bình Thịnh (Có văn bản gửi kèm theo). Trong đó 

phản ánh lý do đến nay UBND thị xã chưa có văn bản chỉ đạo do sau khi kiểm 

tra, phát hiện rác thải sinh hoạt vẫn tiếp tục được tập kết tại bãi tập kết Bình Hà, 

UBND xã Thanh Bình Thịnh không có các biện pháp để xử lý dứt điểm đối với 

tình trạng này như nội dung đã thống nhất với UBND thị xã Hồng Lĩnh tại buổi 

làm việc về phương án xử lý đối với bãi tập kết thôn Bình Hà. 

Ủy ban nhân dân huyện Đức Thọ yêu cầu UBND xã Thanh Bình Thịnh 

thực hiện nghiêm túc các cam kết tại văn bản số 44/UBND-CV ngày 17/12/2020: 

1. Ban hành và thông báo quyết định đóng cửa vĩnh viễn bãi rác Bình Hà, 

xã Thanh Bình Thịnh. 

2. Phân công cán bộ thường xuyên kiểm tra, giám sát, tuyệt đối không để 

xảy ra tình trạng người dân tiếp tục vứt rác tại bãi rác Bình Hà. Nếu phát hiện 

trường hợp vi phạm, xử lý nghiêm theo Quyết định số 2944/QĐ-UBND ngày 

17/6/2019 của UBND huyện về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi 

trường rác thải trên địa bàn huyện Đức Thọ. 

3. Thực hiện tất cả các nội dung trong Phương án xử lý, khắc phục để đóng 

cửa bãi rác như trồng cây xanh, rào chắn, phun hóa chất tiêu độc khử trùng, san lấp 

mặt bằng sau khi vận chuyển, xử lý hết lượng rác cũ. 



4. Giao UBND xã sớm thực hiện việc vận chuyển, xử lý rác tại bãi tập kết 

Bình Hà xong trước 25/01/2021. Nếu sau thời hạn nêu trên chưa hoàn thành, Chủ 

tịch UBND xã phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước đồng chí Bí thư - Chủ tịch 

UBND huyện Đức Thọ. 

Yêu cầu UBND xã Thanh Bình Thịnh nghiêm túc thực hiện các nội dung 

trên, đúng thời gian quy định./. 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT,TNMT.  
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