
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ CAO BẰNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /UBND-TNMT 

V/v tăng cường công tác kiểm tra, 

ngăn chặn vi phạm pháp luật về 

tài nguyên môi trường trước, 

trong và sau dịp tết Nguyên đán 

Quỹ Mão năm 2023 

 

Thành phố Cao Bằng, ngày        tháng 01 năm 2023 

 

   

    Kính gửi: 

     - Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố; 

     - Trưởng Công an thành phố;  

     - Chủ tịch UBND các xã, phường; 

- Giám đốc Công ty TNHH Nga Hải; Công ty Đầu tư và    

Phát triển môi trường Cao Bằng; HTX Đề Thám. 

 

Trong thời gian qua công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên 

và môi trường trên địa bàn thành phố được tăng cường, dần đi vào nền nếp;  

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên và môi trường trên địa 

bàn trong thời gian tới, đặc biệt là thời gian trước, trong và sau dịp tết Nguyên 

đán Quỹ Mão 2023, Chủ tịch UBND thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Ủy ban nhân dân các xã, phường: 

- Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, cá 

nhân trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý sử 

dụng đất; khai thác khoáng sản, bảo vệ môi trường; thông tin công khai, kịp thời 

họ tên của các tổ chức, cá nhân vi phạm bị xử lý. Tuyên truyền sâu rộng trong 

các tầng lớp nhân dân về ý thức bảo vệ môi trường chung, ngăn chặn tình trạng 

vứt rác thải bừa bãi, xác động vật chết trên các tuyến sông, suối, ao, hồ... làm 

mất mỹ quan, gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước 

gây bức xúc trong nhân dân. Tổ chức ra quân vệ sinh các tuyến đường, đường 

làng, ngõ xóm và khu vực công cộng, nạo vét kênh mương, thu gom, xử lý toàn 

bộ các điểm phát sinh rác thải, xả động vật chết không đúng quy định đặc biệt 

trong đêm Giao thừa; Rà soát, xây dựng kế hoạch cắt tỉa cây xanh, phát quang 

cây dại kết hợp trồng bổ sung và chăm sóc đoạn đường hoa dọc các tuyến đường 

do UBND xã, phương quản lý để tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch đẹp. 

- Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 19-CT/TU ngày 04/7/2017 của Ban 

Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ 

môi trường tỉnh Cao Bằng; Kế hoạch số 2249/KH-UBND ngày 25/7/2013 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU; Kế hoạch số 

176 - KH/TU ngày 29/6/2018 của Thành uỷ Cao Bằng về thực hiện Chỉ thị 19-

CT/TU; Quyết định số 623/QĐ-UBND ngày 25/5/2022 của UBND tỉnh Cao 

Bằng phê duyệt Đề án phân loại, xử lý, tái chế chất thải tập trung và phân tán 

trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 09/6/2021 về tăng 
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cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý đất đai, trật tự đô thị và 

giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố Cao Bằng, giai đoạn 2021-2025; Kế 

hoạch số 57KH-UBND ngày 18/11/2021 của UBND thành phố Cao Bằng tổ 

chức, triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 09/6/2021. 

- Chủ động phát hiện ngăn chặn và lập biên bản xử lý kịp thời các hành vi 

vi phạm về đất đai, môi trường, khoáng sản và xây dựng, trật tự đô thị,… theo 

quy định hiện hành. 

- Tăng cường công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo trong lĩnh vực 

đất đai, môi trường và khoáng sản thuộc thẩm quyền, nhất là công tác hòa giải 

tại cơ sở để hạn chế các đơn thư, khiếu nại phát sinh. 

- Theo dõi kiểm tra việc khai thác khoáng sản trên địa bàn, kể cả hồ sơ đã 

được cấp có thẩm quyền cấp phép; phát hiện và xử lý theo thẩm quyền các vi 

phạm theo quy định của pháp luật. 

- Thường xuyên kiểm tra, phát hiện, kịp thời, xử lý theo thẩm quyền hoặc 

đề nghị người có thẩm quyền xử lý nghiêm, triệt để đối với các hành vi vi phạm 

pháp luật về tài nguyên và môi trường. 

- Xây dựng lịch trực, kiểm tra tra thường xuyên để phát hiện kịp thời các 

vi phạm pháp luật về môi trường, đất đai, khoáng sản trên địa bàn. Địa phương 

nào để tái diễn các tồn tại và xảy ra các sai phạm, Chủ tịch UBND địa phương 

đó chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố. 

Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung gửi UBND thành phố qua phòng 

Tài nguyên và Môi trường xong trước ngày 25/01/2023. 

2. Phòng Quản lý đô thị, Đội Quản lý trật tự đô thị: 

- Tăng cường kiểm tra trong quá trình xây dựng, kịp thời phối hợp với các 

cơ quan chức năng xử lý các trường hợp sử dụng lòng đường, vỉa hè tập kết vật 

liệu xây dựng và tập kết phế liệu. 

- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, phường tiếp tục 

tháo dỡ các biển quảng cáo không đúng quy định; cắt tỉa cây xanh làm ảnh 

hưởng đến giao thông, đồng thời có kế hoạch phát quang cây dại dọc các tuyến 

đường quốc lộ, tỉnh lộ thuộc địa bàn và các tuyến đường huyện quản lý. 

- Kiểm tra yêu cầu các đơn vị thi công các tuyến đường trên địa bàn thu gom 

vương vãi không làm ảnh hưởng đến cảnh quan và gây ô nhiễm môi trường. 

3. Công an thành phố: Tăng cường bố trí lực lượng chủ động kiểm tra và 

sẵn sàng phối hợp với các lực lượng chức năng xử lý các trường hợp vứt rác 

không đúng nơi quy định cũng như các trường hợp khai thác khoảng sản trái 

phép trên địa bàn. 

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường: 

- Phối hợp với phòng Tư pháp, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành 

phố, UBND các xã, phường phổ biến sâu, rộng các văn bản có liên quan đến 

lĩnh vực tài nguyên và môi trường bằng nhiều hình thức phong phú để mỗi 

người hiểu từ đó có ý thức chấp hành các quy định của pháp luật bằng các hành 

động cụ thể. 
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- Phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các xã, phường tăng cường 

công tác theo dõi, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật trong lĩnh vực tài 

nguyên và môi trường. Tham mưu với Chủ tịch UBND thành phố những biện 

pháp giải quyết hiệu quả. Đôn đốc, tổng hợp báo cáo kết quả gửi UBND thành 

phố xong trước ngày 26/01/2023. 

5. Đội Quản lý trật tự đô thị: 

- Tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời xử lý các trường hợp vứt rác 

không đúng nơi quy định; các trường hợp tập kết vật liệu xây dựng trên vỉa hè, 

lòng đường, các trường hợp tập kết vật liệu làm ảnh hưởng đến cảnh quan và 

gây mất an toàn giao thông. 

- Bố trí lực lượng phối hợp với các cơ quan chuyên môn, Công an thành 

phố và UBND các xã, phường kiểm tra việc khai thác khoáng sản trên địa bàn 

(kể cả các hồ sơ đã được cấp có thẩm quyền cấp phép), phát hiện và xử lý theo 

thẩm quyền các vi phạm theo quy định của pháp luật. 

- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, phường tiếp tục 

giải tỏa hành lang cũng như tháo dỡ các biển quảng cáo sai quy định. 

6. Công ty TNHH Nga Hải; Công ty Đầu tư và Phát triển môi trường Cao 

Bằng; HTX Đề Thám:  

Phối hợp chặt chẽ với Phòng Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, 

UBND các xã, phường hiện thu gom triệt để rác thải sinh hoạt không để tình 

trạng rác thải tồn lưu lề đường và tại điểm tập kết; di chuyển các điểm tập kết 

rác thải sinh hoạt trên các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ để đảm bảo cảnh quan 

môi trường và an toàn giao thông. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, Chủ tịch UBND các xã, phường nghiêm 

túc triển khai, thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở TNMT tỉnh (b/c); 

- TT Thành uỷ, HĐND thành phố (b/c); 

- CT, các PCT UBND Thành phố; 

- Các phòng, ban, đơn vị thành phố; 

- Công an thành phố; 

- Văn phòng HĐND-UBND TP; 

- UBND các phường, xã; 

- Lưu: VT, TNMT. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
Nguyễn Quốc Trung 
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