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V/v thu gom rác và xử lý các vi phạm 

trong việc xả thải không đúng quy định 

                               
                   Phủ Lý, ngày      tháng      năm 2022 

 

  

 

Kính gửi:  - Phòng Tài nguyên và Môi trường; 

  - UBND 21 phường, xã; 

  - Công ty CPMT và CTĐT Hà Nam. 
 

 Thời gian qua, việc thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn thành phố 
đã được các đơn vị liên quan tập trung chỉ đạo thực hiện khá tốt; tuy nhiên ở một 
số địa bàn vẫn còn những vị trí rác thải vứt bừa bãi, không đúng quy định dẫn 
đến tình trạng rác thải chưa được thu gom hết, gây mất mỹ quan đô thị và ảnh 
hưởng đến môi trường. 
 Để từng bước xử lý dứt điểm các dứt điểm các hành vi xả thải bừa bãi, 
không đúng nơi quy định, duy trì tốt công tác vệ sinh môi trường và đảm bảo mỹ 
quan đô thị, UBND thành phố yêu cầu: 

1. Phòng Tài nguyên và Môi trường: 
- Thực hiện giám sát việc thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn đảm 

bảo 100% rác thải được thu gom hết theo lịch trình, thời gian đã thống nhất. 
- Phối hợp với Phòng Tài chính và kế hoạch, Công ty cổ phần môi trường 

và công trình đô thị Hà Nam: rà soát, đề xuất bổ sung khối lượng của gói thầu 
dịch vụ công ích. 

- Kiểm tra các vị trí phát sinh rác thải không đúng địa điểm tập kết để đôn 
đốc UBND các phường, xã thực hiện việc thu dọn và có biện pháp xử lý nghiêm 
các vị phạm, không để tái diễn tình trạng xả thải bừa bãi không đúng quy định. 

2. Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Hà Nam: 
- Thực hiện việc thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn theo thời gian, 

tần suất đã thống nhất với Phòng Tài nguyên và Môi trường và UBND các 
phường, xã. 

- Chủ động phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường trong việc rà 
soát, đề xuất bổ sung các tuyến đường, ngõ xóm, các địa bàn cần thu gom, quét 
dọn để đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn. 

3. UBND các phường, xã: 
- Tuyên truyền, vận động nhân dân đổ rác đúng thời gian, địa điểm quy 

định và thực hiện nếp sống văn minh đô thị. 
- Xây dựng kế hoạch giám sát, theo dõi để xử lý nghiêm mọi hành vi vi 

phạm liên quan đến việc xả thải ra ngoài môi trường không đúng quy định. 
- Chủ tịch UBND các phường, xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND 

thành phố nếu việc xả thải không đúng quy định trên địa bàn không được xử lý 
kịp thời và để kéo dài. 
 UBND thành phố Phủ Lý yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Lưu VT; TN&MT. 
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