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V/v tăng cường công tác bảo vệ
môi trường trong dịp Tết Nguyên đán
Nhâm Dần 2022

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;
- Các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể thuộc tỉnh;
- Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị;
- Công ty CP thương mại Thành Đạt;
- Công ty TNHH MTV Khai thác công trình
thủy lợi Nam Thái Bình;
- Công ty TNHH MTV Khai thác công trình
thủy lợi Bắc Thái Bình;
- Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 12/01/2022 của Ủy ban nhân dân
tỉnh về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần
2022; để bảo đảm môi trường luôn xanh – sạch – đẹp phục vụ đón Tết Nguyên
đán Nhâm Dần 2022 và duy trì thường xuyên công tác bảo vệ môi trường, Sở
Tài nguyên và Môi trường trân trọng đề nghị:
1. Các Sở, ban, ngành, đơn vị, các tổ chức chính trị, xã hội, đoàn thể, Ủy
ban nhân dân các huyện, thành phố:
- Tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên
và các tầng lớp nhân dân thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường; tích cực
tham gia tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm, thôn, tổ dân phố, thu gom rác thải
đúng quy định, nạo vét, khơi thông dòng chảy, giữ gìn vệ sinh môi trường xanh
– sạch – đẹp tại cơ quan, tổ chức, khu dân cư, hộ gia đình, nơi công cộng, khu
vui chơi, lễ hội.
- Tổ chức, quán triệt cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên thu dọn vệ sinh
cơ quan; không hái lộc, bẻ cành cây; không sử dụng túi nilon, sản phẩm nhựa
dùng một lần, thay thế bằng các sản phẩm thân thiện với môi trường, giữ gìn vệ
sinh môi trường, đặc biệt trong ngày Tết Ông Công Ông Táo, đêm Giao thừa.
- Chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc, thuyết phục chủ các cơ
sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ, chợ, kho tàng, các công trình thuộc thẩm quyền
quản lý thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường
trong xử lý chất thải, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường, sự cố hóa chất,
sự cố cháy nổ; phát hiện và khắc phục kịp thời những thiếu sót, vi phạm về bảo
vệ môi trường; giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về bảo vệ môi
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trường theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo và quy định của pháp
luật có liên quan.
- Thực hiện tốt công tác phân loại, thu gom, lưu giữ, vận chuyển, xử lý chất
thải phát sinh trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định.
2. Ủy ban nhân các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng, đơn vị liên quan,
Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn: xây dựng phương án chi tiết công tác
thu gom, phân loại, xử lý rác thải của địa phương, không để rác thải tồn đọng
mất mỹ quan và gây ô nhiễm môi trường, chú trọng thu gom rác thải tại các vị
trí như khu dân cư tập trung, các chợ, nơi công cộng, nơi tổ chức lễ hội, các
tuyến đường giao thông chính; hướng dẫn các xã, thị trấn không có lò đốt hoặc
có lò đốt hỏng, không hoạt động bố trí địa điểm chôn lấp hợp vệ sinh hoặc hợp
đồng xử lý tại các địa phương lân cận có lò đốt đang hoạt động tốt, nghiêm cấm
đốt rác tự phát; tăng cường tuyên truyền qua hệ thống phát thanh của xã,
phường, thị trấn, thôn, tổ về công tác vệ sinh môi trường, thu gom xử lý rác thải,
hạn chế việc đốt hương, vàng mã trong hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng, không
thả các loài sinh vật ngoại lai, vứt túi nilong, rác thải, xác động vật xuống ao, hồ,
sông, kênh đặc biệt vào các ngày lễ Tết Ông Công Ông Táo gây ô nhiễm nguồn
nước, biến đổi đa dạng sinh học; có phương án trực để thu gom, vận chuyển
lượng rác thải phát sinh đột biến trong dịp Tết, đêm Giao thừa và xử lý kịp thời
những sự cố môi trường có thể xảy ra. Quy trách nhiệm, xử lý nghiêm các xã,
phường, thị trấn để xảy ra vi phạm trong công tác thu gom, vận chuyển, xử lý
rác thải;
3. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch: Chỉ đạo các cơ quan liên quan tăng
cường công tác bảo vệ môi trường, quản lý rác thải tại các địa điểm tổ chức lễ
hội, khu du lịch, nghỉ dưỡng.
4. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái
Bình, Báo Thái Bình: Tăng cường công tác tuyên truyền các quy định về bảo vệ
môi trường trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là phong trào “nói không với rác thải
nhựa”, “Tết sạch không rác”, “Tết trồng cây”; phản ánh kịp thời những địa
phương, tổ chức, cá nhân thực hiện tốt, phê phán những địa phương, tổ chức, cá
nhân còn để xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường, vi phạm pháp luật về bảo vệ
môi trường.
5. Các đơn vị thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải: Bảo đảm đầy đủ các
điều kiện về nhân công, phương tiện thu gom, vận chuyển rác; chủ động bảo trì,
bảo dưỡng, sửa chữa và vận hành các công trình xử lý đảm bảo xử lý toàn bộ rác
thải phát sinh; phương tiện thu gom, vận chuyển rác bảo đảm kín khít, không để
rơi vãi, rò rỉ nước rác trong quá trình vận chuyển. Tăng cường tần suất thu gom,
xử lý rác thải sinh hoạt bảo đảm thu gom triệt để rác thải sinh hoạt, tuyệt đối
không để tình trạng tồn đọng, chậm vận chuyển, đổ trộm rác gây ra các điểm
mất vệ sinh môi trường trên địa bàn phụ trách; tăng cường phun chế phẩm sinh
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học tránh phát tán mùi. Khắc phục kịp thời những thiếu sót về thu gom, vận
chuyển, xử lý rác thải. Chủ động xây dựng phương án phòng chống sự cố, giải
quyết các tình huống giả thiết để chủ động ứng phó.
6. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: Chấp hành nghiêm túc các quy
định pháp luật về bảo vệ môi trường, bố trí cán bộ phụ trách công tác bảo vệ môi
trường thường trực; tăng cường tự kiểm tra các công trình, biện pháp bảo vệ môi
trường của cơ sở, bảo đảm vận hành ổn định các công trình xử lý chất thải,
không để xảy ra các sự cố môi trường, sự cố hóa chất, sự cố cháy nổ... có
phương án chủ động, phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó khi xảy ra các sự cố ô
nhiễm môi trường.
7. Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Nam Thái Bình,
Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bắc Thái Bình: Theo dõi
chất lượng nước các tuyến sông quản lý, vận hành hệ thống công trình thủy lợi
kịp thời, hợp lý, tiêu thoát nước hiệu quả.
Sở Tài nguyên và Môi trường rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp
triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Lưu: VT, CCBVMT.
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