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Lạng Sơn, ngày  28 tháng 01 năm 2019 
 

V/v tăng cường thực hiện Tiêu chí
môi trường và an toàn thực phẩm 

trong xây dựng nông thôn mới 
 

 
 

Kính gửi:  
- Sở Tài nguyên và Môi trường; 
- Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng nông  
  thôn mới tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố. 

 
 

Xem xét Báo cáo số 29/BC-STNMT ngày 15/01/2019 của Sở Tài nguyên 
và Môi trường về kết quả đánh giá lại mức độ đạt chuẩn tiêu chí môi trường và an 
toàn thực phẩm đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới giai 
đoạn 2014 - 2017, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến 
như sau: 

1. UBND các huyện, thành phố tăng cường chỉ đạo các xã đã được công 
nhận đạt chuẩn nông thôn mới tiếp tục thực hiện tốt Tiêu chí số 17 về môi trường 
và an toàn thực phẩm. Theo đó, cần đặc biệt quan tâm nâng cao chất lượng thực 
hiện các nội dung như: thu gom xử lý chất thải rắn sinh hoạt, thu gom vỏ bao gói 
thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng, làm nhà tiêu, nhà tắm, chuồng chăn nuôi 
hợp vệ sinh, do hiện nay các chỉ tiêu này còn đạt ở mức thấp. Tăng cường kiểm 
tra, giám sát các cơ sở sản xuất kinh doanh hoặc các điểm có nguy cơ cao về ô 
nhiễm môi trường trên địa bàn quản lý để phát hiện kịp thời và xử lý theo quy 
định pháp luật. 

2. Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Điều phối Chương trình xây 
dựng nông thôn mới tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục hướng dẫn, kiểm tra, 
đôn đốc các huyện, thành phố thực hiện tốt Tiêu chí số 17 về môi trường và an 
toàn thực phẩm. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh để các cơ quan liên quan thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VQK). 
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