
  UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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V/v đẩy mạnh thực hiện tiêu chí Cảnh quan - Môi 

trường trong xây dựng nông thôn mới nâng cao tại 
xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn 

 

Tuyên Quang, ngày      tháng 10 năm 2021 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã Hoàng Khai 

 

Ngày 28/9/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ủy ban nhân 
dân huyện Yên Sơn tổ chức kiểm tra, đánh giá tiến độ triển khai thực hiện một 

số chỉ tiêu thuộc tiêu chí về Cảnh quan - Môi trường trong xây dựng nông thôn 
mới nâng cao năm 2021 đối với xã Hoàng Khai. Qua kiểm tra, đánh giá thực tế 

công tác triển khai thực hiện các chỉ tiêu (16.2, 16.3, 16.4, 16.5) thuộc tiêu chí 
về Cảnh quan - Môi trường trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, Sở Tài 

nguyên và Môi trường có ý kiến như sau: 

1. Việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu tại xã tương đối bài bản, đã giao 

trách nhiệm cụ thể tới từng đoàn thể, cá nhân phụ trách; thường xuyên triển khai 
công tác tuyên truyền, vận động đến toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng 

nhân dân về các nội dung của chương tình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 
thôn mới; 12/12 thôn trên địa bàn thực hiện tốt công tác vệ sinh đường làng, ngõ 

xóm tạo cảnh quan môi trường khu dân cư; trên 50% các tuyến đường trục thôn, 
đường ngõ xóm có đèn đường chiếu sáng và trồng tuyến đường hoa, hàng rào 
cây xanh, được chăm sóc tốt; hoạt động chỉnh trang cảnh quan môi trường, cải 

tạo vườn nhà, hàng rào, khơi thông cống rãnh được thực hiện thường xuyên, 
được sự đồng tình, tham gia tích cực của nhân dân và các tổ chức chính trị - xã 

hội trong xây dựng nông thôn mới của xã. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn một số 
nội dung chưa đảm bảo yêu cầu như: chỉ tiêu 16.2 về công tác thu gom, xử lý rác 

thải vẫn còn một số hạn chế như tỷ lệ số hộ tham gia dịch vụ thu gom để xử lý 
tập trung mới đạt 42,59%; đối với chỉ tiêu 16.4, chưa thống kê, rà soát, đánh giá 

đầy đủ việc chấp hành quy định về bảo vệ môi trường. Ngoài ra, chưa rà soát, 
đánh giá chi tiết việc chấp hành quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối 

với các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn xã. 

2. Để phấn đấu hoàn thành xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 

2021, trong đó có nội dung đánh giá về một số chỉ tiêu về cảnh quan - môi trường 
do ngành Tài nguyên và Môi trường phụ trách, Sở Tài nguyên và Môi trường đề 

nghị Ủy ban nhân dân xã Hoàng Khai chủ động rà soát nội dung, xây dựng chi 
tiết kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ trên cơ sở kế hoạch của UBND huyện 
Yên Sơn đã giao và các nội dung chưa hoàn thành phải bám sát Hướng dẫn số 

413/HD-STNMT ngày 31/3/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường, cụ thể: 

(1)  Rà soát, đánh giá việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ 

môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các hộ chăn nuôi; 
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(phối hợp chỉ đạo) 

phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường trong việc hướng dẫn các cơ sở 
sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và hộ chăn nuôi hoàn thiện hồ sơ, thủ tục về bảo vệ 

môi trường và thực hiện biện pháp xử lý chất thải tại cơ sở theo quy định. 

(2) Có phương án thu gom và xử lý an toàn rác thải phát sinh trên địa bàn 

(đạt tối thiểu 70% lượng rác thải phát sinh được thu gom, xử lý tập trung), cụ 
thể: cần rà soát phân loại các nhóm hộ trên địa bàn xã, đối với rác thải khu dân 

cư tập trung, các tuyến đường chính phải được thu gom, vận chuyển đi xử lý; 
đối với các hộ gia đình, cá nhân sinh sống phân tán nhỏ lẻ, không nằm trong 

tuyến thu gom, cần đẩy mạnh hướng dẫn xây dựng các mô hình thu gom, xử lý 
rác tại chỗ, đồng thời hỗ trợ từng hộ gia đình trong việc tự thu gom, xử lý; thực 

hiện các biện pháp chấm dứt tình trạng xả thải rác thải không đúng quy định. 

(3) Tăng cường tuyên truyền, vận động, kiểm tra, hướng dẫn, có giải pháp 

hỗ trợ các hộ gia đình, cá nhân trong việc triển khai xây dựng nhà tiêu, nhà tắm, 
bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống và bảo 
vệ môi trường và phải đảm bảo 3 sạch (sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ) trở thành 

nếp sống của tất cả các gia đình trên địa bàn xã; phát huy vai trò, hiệu quả hoạt 
động của các tổ, nhóm tự quản bảo vệ môi trường ở nông thôn. 

(4) Thường xuyên thực hiện chỉnh trang cảnh quan môi trường, dọn dẹp 
vệ sinh đường làng, ngõ xóm, hàng rào, khơi thông cống rãnh; triển khai kế 

hoạch, lựa chọn trồng các giống cây cảnh, hoa cho phù hợp với khí hậu, thổ 
nhưỡng để trồng cải tạo chỉnh trang khuôn viên công sở, nhà văn hóa, trạm y tế, 

trường học, khu công cộng, tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp bảo vệ 
môi trường sống. 

(5) Rà soát, đẩy mạnh các giải pháp thu gom, xử lý vỏ bao gói thuốc bảo 

vệ thực vật sau sử dụng; đảm bảo chất thải vỏ bao gói thuốc bảo vệ thực vật phải 

được thu gom, xử lý triệt để. 

(6) Rà soát nội dung hương ước, quy ước tại các thôn trên địa bàn xã, bổ 

sung các nội dung về tuyên truyền và biện pháp bảo vệ môi trường. 

(7) Tăng cường duy trì, nâng cao chất lượng đối với các nội dung chỉ tiêu 
hoàn thành. 

Sở Tài nguyên và Môi trường trân trọng có ý kiến./. 

Nơi nhận: 
- Như trên (thực hiện); 
- UBND huyện Yên Sơn; 
- VP Điều phối NTM;  
- Đ/c Giám đốc Sở (báo cáo); 
- Đ/c Phó Giám đốc phụ trách; 

- Lưu: VT, BVMT, (S). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Phạm Đình Tứ 
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