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         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hòa Vang, ngày      tháng        năm 2022 

V/v  tăng cường chất lượng công 

tác thu gom chất thải rắn và vệ 

sinh môi trường quản lý chất thải 

rắn sinh hoạt trên địa bàn các xã 

Kính gửi:  

- UBND 11 xã; 

- Các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn 

     huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. 
 

Thực hiện Công văn  số 4146/UBND-STNMT của Sở Tài nguyên và Môi 

trường ngày  28/07/2022 về thực hiện tăng cường chất lượng công tác thu gom 

chất thải rắn và vệ sinh môi trường trên địa bàn các quận, huyện, UBND huyện 

Hòa Vang có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. UBND các xã tổ chức triển khai thực hiện quản lý chất thải rắn theo quy 

định tại khoản 7 Điều 77 Luật Bảo vệ môi trường; Khoản 3 Điều 63 Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022; Khoản 2, 5 Điều 25 và Điều 26 Nghị định số 

45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022, cụ thể: 

- Xây dựng Kế hoạch thực hiện quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn 

xã.  

Tổ chức việc quản lý, theo dõi toàn bộ quá trình cung cấp dịch vụ thu gom rác thải 

rắn trên địa bàn xã đảm bảo vệ sinh môi trường hạn chế tối đa phát tán mùi hôi và 

rác thải sinh hoạt rơi vãi xung quanh điểm tập kết. 

- Hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân thực hiện phân loại rác thải: khuyến kích 

các hộ gia đình tận dụng tối đa  chất thải thực phẩm để làm phân bón hữu cơ, làm 

thức ăn chăn nuôi; Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế được chuyển giao 

cho cơ sở tái chế; Chất thải rắn sinh hoạt còn lại sau khi phân loại được hợp đồng 

với Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng thu gom vận chuyển, xử lý theo 

quy định. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền vận động chi tiết các nội dung quy chế, 

quy định, Phương án thu gom rác thải trên địa bàn xã đến các cá nhân hộ gia đình 

tổ dân phố, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, tổ chức, đặc biệt đối với các doanh nghiệp/ 

cơ sở kinh doanh dịch vụ đóng trên địa bàn nâng cao ý thức, phối hợp triển khai 

hiệu quả phương án thu gom, vận chuyển, tập kết chất thải rắn sinh hoạt trên địa 

bàn. 

- Điều tra, thống kê và yêu cầu các chủ nguồn thải trên địa bàn mình có trách 

nhiệm ký hợp đồng dịch vụ chất thải rắn đô thị theo Quy định quản lý chất thải rắn 

của UBND thành phố. 

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

thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt; xử lý hành vi vi phạm pháp luật về 
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quản lý chất thải rắn sinh hoạt theo thẩm quyền; kịp thời xem xét giải quyết những 

kiến nghị, phản ảnh của  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. 

- Phối hợp công tác giám sát, xác nhận chất lượng dịch vụ trên địa bàn xã; 

Thực hiện báo cáo chất lượng công tác cung cấp dịch vụ thu gom chất thải rắn theo 

tháng     quý trên địa bàn mình đến UBND huyện thông qua P. TN&MT. Đề xuất 

tuyên dương khen thưởng công tác quản lý chất thải rắn và xử phạt nghiêm đối với 

tổ chức, cá nhân vi phạm. 

2. Các cơ quan, đơn vị, Chủ dự án đầu tư, chủ sở hữu, ban quản lý khu đô thị 

mới, chung cư cao tầng, tòa nhà văn phòng phải bố trí thiết bị, công trình lưu giữ 

chất thải rắn sinh hoạt phù hợp với các loại chất thải theo quy định và tổ chức việc 

thu gom chất thải rắn từ hộ gia đình, cá nhân và chuyển giao chất thải cho cơ sở 

thu gom vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt. 

Nhận được công văn này đề nghị Chủ tịch UBND 11 xã và thủ trưởng cơ 

quan đơn vị và các tổ chức cá nhân có liên quan khẩn trương thực hiện./. 

Nơi nhận:                              KT. CHỦ TỊCH 

- Như trên;                PHÓ CHỦ TỊCH  
- Các tổ chức, đơn vị có liên quan; 

- Lưu: VT,TNMT.(Lan) 

 

 

                                                                                     

                                                            

                                                                                            Nguyễn Tấn Khoa 
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