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                 Số 02-CT/HU

CHỈ THỊ
 về phát động cuộc vận động “Người dân Hàm Thuận Bắc 

không xả rác thải bừa bãi” 

-----

Thực hiện Chỉ thị 26-CT/HU, ngày 11/8/2014 của Ban Thường vụ Huyện ủy
về “tăng cường công tác quản lý và thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn huyện”,
thời gian qua, công tác thu gom, xử lý rác thải đã đạt được một số kết quả và tạo
được sự chuyển biến tích cực. Nổi rõ là: Nhận thức của các cấp, các ngành, xã, thị
trấn và nhân dân về môi trường, nhất là về thu gom và xử lý rác thải từng bước
được nâng lên; các phong trào, cuộc vận động gắn với nội dung bảo vệ môi trường
được quan tâm triển khai thực hiện và nhận được sự hưởng ứng của người dân; tỷ
lệ hộ dân tham gia thu gom rác thải được tăng thêm và địa bàn tổ chức thu gom rác
được mở rộng; xuất hiện nhiều mô hình trong công tác thu gom, xử lý rác thải, góp
phần bảo vệ môi trường. 

Tuy nhiên, so với yêu cầu, công tác thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn
huyện còn nhiều hạn chế, bất cập. Đáng chú ý là: Ý thức của một bộ phận nhân
dân trong việc chấp hành thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt tại gia đình còn hạn chế;
còn nhiều trường hợp bỏ rác không đúng quy định; tỷ lệ hộ dân tham gia vào dịch
vụ thu gom rác còn thấp; năng lực của đơn vị làm dịch vụ thu gom rác thải chưa
tương xứng với nhu cầu thực tế, trong khi đó, công tác xã hội hóa ở lĩnh vực này
gặp khó khăn, chưa huy động được các nguồn lực đầu tư cho công tác thu gom, xử
lý rác thải; việc xử lý hành vi vứt rác không đúng quy định chưa thật sự kiên quyết.
Từ đó, tình trạng vứt, đổ rác thải bừa bãi, không đúng nơi quy định nêu trên đã
làm mất cảnh quan đô thị, nông thôn, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến
sức khỏe của người dân, gây bức xúc trong xã hội, trở thành thách thức đối với sự
phát triển kinh tế – xã hội của huyện nhà.

Để khắc phục những hạn chế, bất cập, góp phần giải quyết có hiệu quả tình
trạng nêu trên và sớm xây dựng huyện nhà đạt chuẩn Nông thôn mới theo Nghị
quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, Ban Thường
vụ Huyện ủy yêu cầu:

1. Các cấp ủy, chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị lãnh đạo
và triển khai nghiêm túc cuộc vận động “Người dân Hàm Thuận Bắc không xả rác
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thải bừa bãi”. Trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng
cao nhận thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong thực hiện cuộc vận
động nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường và
tích cực tham gia đăng ký dịch vụ thu gom rác thải hoặc tự tiêu hủy rác thải tại hộ
gia đình bằng hình thức phù hợp. Cần xem đây là trách nhiệm chính trị của các tổ
chức trong lãnh đạo xây dựng quê hương Hàm Thuận Bắc;  phát huy vai trò tiên
phong, gương mẫu của đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên
thực hiện cuộc vận động để từng bước đi đến chấm dứt, không còn tình trạng bỏ
rác thải bừa bãi, không đúng nơi quy định ở từng địa bàn dân cư, làm cho môi
trường trong sạch, không bị ô nhiễm và đáp ứng yêu cầu xây dựng Nông thôn mới,
đô thị văn minh. 

 2. UBND huyện triển khai thực hiện ngay một số công việc sau:

2.1. Căn cứ các quy định của pháp luật, nội dung Chỉ thị này và tình hình
thực tế trên địa bàn huyện, xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện cuộc
vận động “Người dân Hàm Thuận Bắc không xả rác thải bừa bãi” sâu rộng trong
các tầng lớp nhân dân và các tổ chức. Quá trình triển khai thực hiện, cần chỉ đạo
các cơ quan, ban, ngành huyện và UBND xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ
biến, nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong việc giữ gìn môi trường và
phê phán mạnh mẽ các hành vi vứt rác thải bừa bãi.

2.2. Trong triển khai thực hiện cuộc vận động “Người dân Hàm Thuận Bắc
không xả rác thải bừa bãi”, cần gắn với triển khai thực hiện nghiêm túc các tiêu
chí về môi trường trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới,
đô thị văn minh. Đây là một trong những nội dung quan trọng cần phải có kế hoạch
kiểm tra định kỳ đối với các xã, thị trấn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

2.3. Chú trọng nâng cao năng lực trong công tác thu gom, xử lý rác thải của
Ban quản lý Công trình công cộng huyện. Quan tâm bố trí thêm nhân viên lao
động và tiếp tục kiến nghị tỉnh quan tâm đầu tư thêm xe chuyên dụng, phương tiện
vận chuyển rác để mở rộng địa bàn thu gom rác thải, nâng tỷ lệ rác thải được thu
gom trên địa bàn huyện; khắc phục triệt để việc thu gom rác thải sinh hoạt còn sót
và không kịp thời trên địa bàn dân cư. Đồng thời, xây dựng kế hoạch, lộ trình
chuyển đổi cơ chế quản lý từ Ban quản lý Công trình công cộng huyện thành Công
ty cổ phần môi trường và dịch vụ đô thị huyện.

2.4. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn huyện và UBND các xã, thị trấn tăng
cường công tác thanh tra, kiểm tra và kiên quyết xử lý nghiêm đối với tổ chức, cá
nhân vi phạm các quy định trong lĩnh vực bảo vệ môi trường theo quy định của
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Pháp luật, nhất là các trường hợp vứt rác thải bừa bãi.

2.5. Tiến hành rà soát, bổ sung xây dựng các điểm tập kết thu gom rác thải tại
các xã, thị trấn; đôn đốc, phối hợp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá
trình triển khai thực hiện dự án nhà máy phân bón, tái chế và xử lý rác thải rắn sinh
hoạt tại bãi rác Xã Thô; nghiên cứu quy hoạch bổ sung khu xử lý rác thải khác theo
hướng xa khu đô thị hơn nữa. Đồng thời, tăng cường công tác kêu gọi, xã hội hóa
nhằm huy động các thành phần kinh tế tham gia  đầu tư dịch vụ thu gom, vận
chuyển, tái chế và xử lý chất thải trên địa bàn huyện. 

2.6. Chỉ đạo các cơ quan liên quan và UBND các xã, thị trấn tăng cường các
giải pháp tuyên truyền, vận động hộ dân tích cực tham gia đăng ký dịch vụ thu
gom rác thải hoặc tự tiêu hủy tại hộ gia đình; hướng dẫn, tuyên truyền người dân
sử dụng an toàn, hiệu quả thuốc bảo vệ thực vật và những sản phẩm thân thiện với
môi trường trong sản xuất nông nghiệp. Tiếp tục triển khai, nhân rộng các mô hình
người dân tự thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình và bao bì hóa chất,
phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp.

2.7. Tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục công lập đẩy mạnh công tác tuyên
truyền, phổ biến cho học sinh về ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường; lồng ghép
vào chương trình giáo dục và các cuộc vận động do ngành giáo dục phát động với
hình thức phù hợp; chú ý nội dung tuyên truyền, giáo dục học sinh hình thành ý
thức bỏ rác đúng nơi quy định và thực hiện phân loại rác thải tại các trường học.

3. Đảng ủy các xã, thị trấn triển khai thực hiện một số công việc sau:

- Chỉ đạo tổ chức phổ biến, tuyên truyền sâu rộng cuộc vận động “Người dân
Hàm Thuận Bắc không xả rác thải bừa bãi” theo tinh thần Chỉ thị này và kế hoạch
triển khai thực hiện của UBND huyện, nhằm nâng ý thức của người dân trong chấp
hành việc bỏ rác thải và thực hiện tiêu huỷ rác thải đúng quy định. Tiếp tục chỉ đạo
từng thôn, khu phố thành lập các tổ, đội thu gom, vận chuyển rác thải đến điểm tập
kết; vận động hộ gia đình tham gia đăng ký dịch vụ thu gom rác thải. Đối với
những nơi chưa tổ chức thu gom, thì vận động mỗi hộ gia đình xây dựng hố hoặc
lò xử lý rác thải để tiêu huỷ tại hộ gia đình; triển khai và nhân rộng các mô hình
hiệu quả về thu gom và tiêu huỷ rác thải trên địa bàn dân cư.

- Lãnh đạo UBND xã, thị trấn xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện
tốt cuộc vận động “Người dân Hàm Thuận Bắc không xả rác thải bừa bãi” cho
phù hợp với tình hình thực tế của địa phương,  gắn với cuộc vận động“Toàn dân
đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; hướng dẫn các thôn, khu phố
đưa nội dung cuộc vận động vào hương ước, quy ước ở địa bàn dân cư. Triển khai
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cho nhân dân ký cam kết thực hiện không xả rác thải bừa bãi; đồng thời, tăng
cường công tác thanh tra, kiểm tra để phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi
phạm vứt rác thải bừa bãi theo quy định của Pháp luật.

4. Mặt trận và các đoàn thể huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức
vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia cuộc vận
động “Người dân Hàm Thuận Bắc không xả rác thải bừa bãi” theo Chỉ thị này và
kế hoạch triển khai của UBND huyện, gắn với phong trào“Chống rác thải nhựa”
và các phong trào, cuộc vận động do đoàn thể cấp trên phát động. Vận động đoàn
viên, hội viên và nhân dân thực hiện phân loại rác, bỏ rác thải đúng nơi quy định
và tham gia đăng ký dịch vụ thu gom rác thải; tiếp tục xây dựng và nhân rộng các
mô hình về thu gom và tiêu huỷ rác thải ở địa bàn dân cư, đồng ruộng. Tăng cường
hơn nữa hoạt động giám sát việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường ở các cấp,
các ngành theo chưc năng, nhiêm vụ quy đinh; đồng thời, động viên các tầng lớp
nhân dân phát huy vai trò giám sát, phát hiện, tố giác những trường hợp vi phạm
về vứt rác thải không đúng quy định.

5. Giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì, phối hợp với các ban, ngành huyện
liên quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chỉ thị này; định kỳ
hàng năm báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ Huyện ủy để chỉ đạo.

Chỉ thị này được quán triệt đến đảng viên trong toàn Đảng bộ và được tuyên
truyền, phổ biến rộng rãi đến công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng
lớp nhân dân trên địa bàn huyện.

Nơi nhận:                                                           T/M BAN THƯỜNG VỤ
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy (b/c),                                                             BÍ THƯ 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,
- Thường trực HĐND, UBND huyện,              
- Các cơ quan, đơn vị huyện, 
- Mặt trận và các đoàn thể huyện,
- Các cấp ủy cơ sở,
- Lưu Văn phòng Huyện ủy. NỞ - 80                                              Nguyễn Hồng Pháp              
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