ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

Số: 950

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lạng Sơn, ngày 06 tháng 8 năm 2020

/UBND-KT

V/v tăng cường thực hiện quản lý,
giám sát chất thải trên các lưu vực
sông, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành;
- Các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố.
Thực hiện Công văn số 5724/VPCP-KGVX ngày 14/7/2020 của Văn phòng
Chính phủ về việc quản lý, giám sát về rác thải sinh hoạt trên các lưu vực sông, Ủy
ban nhân dân tỉnh chỉ đạo như sau:
1. Các sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm triển khai
các giải pháp quản lý, giám sát về rác thải sinh hoạt trên các lưu vực sông và các
điểm du lịch trên địa bàn tỉnh, cụ thể:
a) Sở Tài nguyên và Môi trường: chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan,
UBND các huyện, thành phố tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác quản lý chất
thải, nhất là việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, quản lý
chất thải sinh hoạt trên các lưu vực sông và các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh; tuyên
truyền, hướng dẫn, giám sát thực hiện việc phân loại, thu gom, lưu giữ, vận chuyển,
xử lý chất thải theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước chuyên ngành.
b) Sở Tư pháp: chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan và UBND các huyện,
thành phố theo dõi tình hình thi hành pháp luật về quản lý, xử lý chất thải sinh hoạt
trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
c) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: hướng dẫn các tổ chức, cá nhân được
giao quản lý các khu di tích, danh lam thắng cảnh, lễ hội có hoạt động du lịch triển
khai các quy định về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật như: niêm yết
quy định về bảo vệ môi trường tại khu di tích, điểm di tích, khu du lịch và hướng
dẫn thực hiện; lắp đặt, bố trí đủ và hợp lý công trình vệ sinh, thiết bị thu gom chất
thải; bố trí nhân lực làm vệ sinh môi trường.
d) Sở Xây dựng: hướng dẫn công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ sở xử lý
chất thải rắn sinh hoạt theo quy hoạch được phê duyệt; phương pháp lập, quản lý
chi phí và phương pháp định giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt, mẫu hợp
đồng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt, định mức kinh tế, kỹ
thuật về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt.
đ) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo cơ quan chuyên môn,
đơn vị quản lý hồ chứa thủy lợi tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý
nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp vứt, đổ rác thải xuống
kênh, mương và các hồ chứa thủy lợi.
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e) Sở Thông tin và Truyền thông định hướng, phối hợp với các cơ quan
truyền thông, báo chí đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân về
bảo vệ môi trường, không xả rác bừa bãi ra sông, suối và các điểm du lịch; kịp thời
đưa tin, bài phê phán các hành vi thiếu ý thức bảo vệ môi trường; biểu dương các
tổ chức, cá nhân điển hình thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn
nước.
g) Sở Tài chính: hằng năm tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí cho
hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt; cải tạo, nâng cấp
các bãi chôn lấp chất thải đã quá tải có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Hướng
dẫn UBND các huyện, thành phố thực hiện việc thu phí vệ sinh môi trường; công
tác đấu thầu thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải theo quy định.
2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
a) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi
trường, quản lý chất thải sinh hoạt trên địa bàn quản lý, đặc biệt tại các lưu vực
sông, các điểm du lịch, lễ hội. Tăng cường thực hiện thanh tra, kiểm tra, xử lý vi
phạm pháp luật về quản lý chất thải trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
b) Chỉ đạo các đơn vị vệ sinh môi trường trên địa bàn quản lý, thực hiện tốt
công tác phân loại, thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý chất thải đảm bảo theo
đúng quy định của pháp luật.
c) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tổ chức triển khai các
hoạt động phân loại chất thải sinh hoạt tại nguồn; bố trí điểm tập kết chất thải rắn
sinh hoạt; giữ gìn vệ sinh môi trường trên địa bàn. Tăng cường vận động Nhân dân
xây dựng nội dung bảo vệ môi trường trong hương ước; đưa tiêu chí về bảo vệ môi
trường vào đánh giá thôn, làng, bản, khu dân cư và gia đình văn hóa; quản lý hoạt
động của thôn, làng, bản, tổ dân phố và tổ chức tự quản về giữ gìn vệ sinh môi
trường, bảo vệ môi trường trên địa bàn lồng ghép với việc thực hiện tiêu chí số 17
về Môi trường và an toàn thực phẩm trong xây dựng nông thôn mới.
3. Đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội tích cực chỉ đạo các tổ chức thành
viên trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm tham gia các hoạt động
bảo vệ môi trường, phối hợp hiệu quả với các cấp chính quyền trong công tác
tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia hoạt động bảo vệ môi trường, quản lý
chất thải; giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường theo
quy định của pháp luật./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- C, PVP UBND tỉnh,
Các phòng: THNC, KGVX, Trung tâm TH-CB;
- Lưu: VT, KT (NNT)
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