UBND TỈNH THÁI BÌNH
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2688/STNMT-CCBVMT

Thái Bình, ngày02 tháng 11 năm 2021

V/v giải quyết phản ánh về việc thu gom,
xử lý rác thải sinh hoạt tại xã Việt Hùng,
huyện Vũ Thư

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Vũ Thư.
Ngày 28/10/2021, trên chuyên mục Hỏi - Đáp công dân Cổng thông tin
điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được thông tin phản ánh của
công dân thôn Lộc Điền, xã Việt Hùng, huyện Vũ Thư.
Nội dung phản ánh: Hiện nay vấn đề rác thải đang khiến người dân khu tôi
rất bức xúc. Khoảng 1 tháng nay xã Việt Hùng lại cho tập kết bãi rác thải sinh
hoạt ngay trước khu dân cư thôn Lộc Điền, khoảng cách chỉ 200m gây mất vệ
sinh, bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống sinh hoạt người dân. Cán
bộ thôn đã lên có ý kiến đóng góp nhưng không được giải quyết. Mưa nhiều,
ruồi nhặng phát triển, người dân chúng tôi đóng tiền rác thải nhưng lại phải sống
chung với rác. Kính mong ban quản lý vệ sinh, môi trường có biện pháp càng
sớm càng tốt giúp người dân chúng tôi, trả lại bầu không khí trong lành cho khu
vực thôn Lộc Điền.
Sau khi xem xét nội dung phản ánh, căn cứ khoản 2 Điều 143 Luật Bảo vệ
môi trường năm 2014, Thông báo số 947-TB/TU ngày 14/4/2020 của Tỉnh ủy
Thái Bình thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc xử lý rác thải
sinh hoạt bằng lò đốt tại các xã, thị trấn và việc thu gom, xử lý chất thải rắn của
các cơ sở sản xuất công nghiệp; Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban
nhân dân huyện Vũ Thư khẩn trương chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Việt Hùng xác
minh, giải quyết tình trạng nêu trên và gửi báo cáo kết quả giải quyết về Sở Tài
nguyên và Môi trường trước ngày 15/11/2021./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TNMT huyện Vũ Thư;
- UBND xã Việt Hùng;
- Lãnh đạo Sở;
- Ban biên tập Cổng TTĐT Sở;
- Lưu: VT, CCBVMT.
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