
UỶ BAN NHÂN DÂN 

        HUYỆN HỮU LŨNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-TNMT 
V/v tăng cường công tác quản lý  

chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn 

Hữu Lũng, ngày       tháng 3 năm 2023 

 

 

Kính gửi:  

- Công an huyện; 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện; 

- Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Căn cứ Luật bảo vệ môi trường năm 2020; Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Để triển khai có hiệu quả công 

tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, 

đơn vị và UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung sau:  

1. Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục kết hợp với biện pháp hành chính, kinh 

tế và biện pháp khác để tăng cường việc tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường, xây 

dựng văn hóa bảo vệ môi trường trên địa bàn. 

2. Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, UBND 

các xã, thị trấn tham mưu bố trí mặt bằng điểm tập kết, trạm trung chuyển đáp ứng 

yêu cầu kỹ thuật, phải có các khu vực khác nhau để lưu giữ các loại chất thải rắn sinh 

hoạt đã được phân loại, bảo đảm không để lẫn các loại chất thải đã được phân loại với 

nhau (Điều 76 Luật bảo vệ môi trường). Yêu cầu kỹ thuật đối với điểm tập kết, trạm 

trung chuyển thực hiện theo quy định tại Điều 26 Thông tư 02/2022/TT-BTNMT.  

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tham mưu tổ chức thực hiện trách 

nhiệm của UBND cấp huyện theo quy định tại khoản 2 Điều 63 Luật Bảo vệ môi 

trường, cụ thể: 

- Tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch theo 

thẩm quyền cấp huyện về quản lý chất thải rắn sinh hoạt; 

 -  Hướng dẫn tổ chức triển khai hoạt động phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại 

nguồn theo quy định. Nghiên cứu triển khai và tổ chức thực hiện tốt Nghị định số 

45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. 

 



4. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: Thực hiện trách nhiệm theo quy định tại 

khoản 3 Điều 63 Luật Bảo vệ môi trường, cụ thể: 

- Thực hiện trách nhiệm quy định tại khoản 7 điều 77 Luật bảo vệ môi trường. 

Kiểm tra việc tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong việc thu 

gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt; xử lý hành vi vi phạm pháp luật về quản lý 

chất thải rắn sinh hoạt theo thẩm quyền; xem xét, giải quyết kiến nghị, phản ánh của 

tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân có liên quan đến việc thu gom, vận 

chuyển chất thải rắn sinh hoạt.  

- Chủ trì, phối hợp với cơ sở thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, cộng 

đồng dân cư, tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở để xác định thời gian, địa điểm, tần 

suất và tuyến thu gom chất thải rắn sinh hoạt. Hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân chuyển 

giao chất thải rắn sinh hoạt cho cơ sở thu gom, vận chuyển hoặc đến điểm tập kết 

đúng quy định; hướng dẫn cộng đồng dân cư giám sát và công khai trường hợp không 

tuân thủ quy định về phân loại, thu gom chất thải rắn sinh hoạt. 

- Xây dựng kế hoạch, phương án hoặc nội dung thực hiện quản lý chất thải rắn 

sinh hoạt trên địa bàn;  

- Tổ chức triển khai hoạt động phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn theo 

quy định. 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn nghiêm 

túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT (KT) UBND huyện; 

- C, PVP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT,TNMT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 Dương Thị Hạnh 
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