UBND TỈNH THÁI BÌNH
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1036 /STNMT-CCBVMT

Thái Bình, ngày 10 tháng 5 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v chủ động phòng ngừa, ứng phó và
khắc phục hậu quả ô nhiễm môi trường
sau mưa bão, lụt gây ra

Kính gửi:
- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố;
- Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ
trên địa bàn tỉnh.
Thực hiện Quyết định số 438/QĐ-UBND ngày 28/02/2022 của Ủy ban nhân
dân tỉnh về việc phân công nhiệm vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm
cứu nạn năm 2022 đối với: Các thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và
Tìm kiếm cứu nạn tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ
trưởng các sở, ngành, đơn vị; các tiểu ban, Sở Tài nguyên và Môi trường:
1. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.
Chỉ đạo các phòng chức năng, đơn vị liên quan phối hợp với Ủy ban nhân
dân cấp xã tập trung thực hiện một số nội dung sau:
a) Công tác chuẩn bị phòng, chống mưa bão, lụt.
- Tổ chức kiểm tra các khu vực trên địa bàn có nguy cơ bị ảnh hưởng của
mưa bão, lụt như: Khu vực có nguy cơ bị ngập lụt; khu vực lưu chứa, xử lý các
loại chất thải, hóa chất; kho thuốc bảo vệ thực vật… để có các phương án di
chuyển đến nơi cao hơn không có nguy cơ bị ngập hoặc nước cuốn trôi, đảm bảo
an toàn và hiệu quả; phối hợp theo dõi, giám sát các cơ sở sản xuất có hồ chứa
chất thải, nước thải hoặc bãi lưu giữ chất thải trên địa bàn quản lý để kịp thời
phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan trong việc ứng phó sự cố chất thải xảy ra
trong mùa mưa bão, lụt theo Quyết định số 09/2020/QĐ-TTg ngày 18/3/2020
của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế ứng phó sự cố chất thải.
- Lập kế hoạch và chuẩn bị đầy đủ các nguồn lực (nhân lực, trang thiết bị,
vật tư, hóa chất và kinh phí dự phòng) phục vụ công tác ứng phó và khắc phục
hậu quả ô nhiễm môi trường sau bão, đảm bảo phù hợp và sát với thực tế từng
địa phương.
- Chủ động lựa chọn, bố trí quỹ đất để thực hiện việc xử lý tiêu hủy xác động
vật chết sau mưa bão, lụt đảm bảo đúng quy định; tuyệt đối không vứt xác động
vật chết, trôi nổi xuống các dòng sông, ao, mương, bãi đất trống, bụi cây..., làm lây
lan dịch bệnh, gây ô nhiễm môi trường.
- Thực hiện tốt hoạt động thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt theo chỉ đạo của
Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 1572/UBND-KTTNMT ngày 06/4/2020;
đồng thời thực hiện các hoạt động khơi thông cống rãnh thoát nước và kênh
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mương thủy lợi, tuyên truyền đến tận thôm xóm, khu dân cư và mọi người dân
nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về lụt, bão, các loại thiên tai khác và
phương án khắc phục ô nhiễm môi trường sau mưa bão, lụt.
b) Tổ chức thực hiện các biện pháp khắc phục, xử lý ô nhiễm môi trường
sau mưa bão, lụt.
- Theo phương châm nước rút đến đâu huy động cộng đồng làm vệ sinh
môi trường đến đó. Vì sau lụt, bão môi trường bị ô nhiễm do rác thải, xác động
vật chết, cây cối đổ gẫy... Do đó, cần phải tổ chức các hoạt động khơi thông
cống rãnh thoát nước và kênh mương thủy lợi; thu gom, xử lý rác thải phát sinh
(cành lá thực vật đổ gẫy, rác thải sinh hoạt bị mưa bão cuốn trôi trên sông,
ngòi…) đảm bảo đúng quy định và vệ sinh môi trường.
- Tiến hành kiểm tra khu xử lý rác thải sinh hoạt và có biện pháp xử lý,
khắc phục ngay nếu bị ngập lụt hoặc bị hư hỏng; đối với các hố chôn lấp tiêu
hủy xác động vật chết do dịch bệnh hoặc lụt, bão (nếu có) thực hiện các biện
pháp xử lý theo hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường tại các Văn bản
(số 355/STNMT-CCBVMT ngày 20/02/2019, số 784/STNMT-CCBVMT
ngày 05/4/2019, số 1470/STNMT-CCBVMT ngày 08/6/2020) bảo đảm vệ
sinh môi trường.
2. Yêu cầu các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh:
- Thực hiện các biện pháp ứng phó sự cố chất thải xảy ra trong mùa mưa
bão, lụt theo Quyết định số 09/2020/QĐ-TTg ngày 18/3/2020 của Thủ tướng
Chính phủ, đặc biệt đối với các cơ sở có hồ chứa chất thải, nước thải hoặc các
bãi lưu giữ chất thải.
- Chủ động rà soát hệ thống thoát nước mưa bề mặt, đê bao quanh các hồ
chứa chất thải, nước thải hoặc bãi lưu giữ chất thải để cải tạo, gia cố đảm bảo
chắc chắn, không bị sạt lở do mưa bão, lụt; bố trí các nguồn lực ứng phó sự cố
môi trường do sạt lở các hồ chứa, bãi chứa.
Trong khi triển khai thực hiện các nội dung trên vào thực tế, đề nghị Ủy
ban nhân dân huyện, thành phố, các cơ sở sản xuất phản ánh kịp thời về Sở Tài
nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- BCH PCTT&TKCN tỉnh Thái Bình;
- Lãnh đạo Sở;
- Phòng TNMT huyện, thành phố;
- Công thông tin điện tử của Sở;
- Lưu: VT, CCBVMT.
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