
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ CAO BẰNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

 

Số:            /UBND-TNMT 

 

Thành phố Cao Bằng, ngày     tháng 01 năm 2023 
V/v tăng cường công tác bảo vệ môi 

tường trên địa bàn thành phố Cao Bằng 

 

 

 

Kính gửi:  

 

 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố; 

- Phòng Quản lý đô thị thành phố; 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố;  

- Công an thành phố; 

- UBND các phường, xã. 
 

Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy 

Đảng, chính quyền, sự tham gia tích cực của MTTQ, các đoàn thể và các tầng 

lớp nhân dân, công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Cao Bằng đã 

có những chuyển biến và đạt được nhiều kết quả tích cực. Trách nhiệm của các 

cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị và người dân về vệ sinh môi trường được 

nâng lên; nhiều tuyến đường, phố, khu dân cư, nơi công cộng được thường 

xuyên duy trì vệ sinh, đảm bảo sạch đẹp; công tác thu gom, vận chuyển, xử lý 

rác thải được tăng cường; hạ tầng kỹ thuật đô thị được quan tâm đầu tư, cải tạo, 

nâng cấp, góp phần nâng cao chất lượng công tác vệ sinh môi trường cũng như 

diện mạo, cảnh quan của thành phố.  

Tuy nhiên, công tác vệ sinh môi trường hiện nay chưa đáp ứng được yêu 

cầu thực tiễn khi thành phố trở thành đô thị loại III, ảnh hưởng đến sự phát triển 

bền vững và chất lượng cuộc sống của người dân.  

Nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và trách nhiệm bảo vệ môi 

trường của các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân, Chủ tịch UBND thành phố yêu 

cầu thủ trưởng các phòng, ban đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND phường, xã 

thực hiện ngay các biện pháp cấp bách nhằm tăng cường công tác quản lý nhà 

nước về công tác bảo vệ môi trường như sau: 

1. Uỷ ban nhân dân các xã, phường: 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, phổ biến sâu rộng 

các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ 

đạo của tỉnh và thành phố về công tác vệ sinh môi trường. 

- Tập trung truyên truyền, vận động nhân dân xây dựng nội dung bảo vệ 

môi trường trong hương ước, không đổ nước thải ra ngoài đường giao thông, lối 

đi lại ngõ, xóm; hướng dẫn việc đưa tiêu chí về bảo vệ môi trường vào đánh giá 

tổ, xóm vào gia đình văn hóa. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt, vận động nhân dân thực 

hiện việc bảo vệ môi trường, tập hợp quần chúng tham gia hưởng ứng các phong 
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trào vệ sinh môi trường tại địa phương, nâng cao ý thức phân loại rác tại hộ gia 

đình, các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn. 

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát và xử lý các cá nhân, 

tổ chức có hành vi gây ảnh hưởng đến môi trường, vi phạm các quy định về bảo 

vệ môi trường. Phát hiện và xử lý theo thẩm quyền các vi phạm pháp luật về bảo 

vệ môi trường hoặc báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường cấp 

trên trực tiếp. Bố trí công chức có chuyên môn phù hợp để thực hiện có hiệu quả 

nhiệm vụ bảo vệ môi trường trên địa bàn. 

- Tăng cường rà soát các cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc đối tượng phải 

cấp giấy phép môi trường và có nguy cơ gây ô nhiễm cao trên địa bàn, đồng thời 

tuyên truyền, nâng cao ý thức các chủ cơ sở sản xuất kinh doanh trong việc bảo 

vệ môi trường, xây dựng các công trình phụ trợ, các biện pháp giảm thiểu ô 

nhiễm môi trường, thực hiện đăng ký giấy phép môi trường theo quy định, Tiến 

hành lập kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của 

hộ gia đình, cá nhân, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn quản 

lý xong trước ngày 15 tháng 02 năm 2023 và báo cáo UBND thành phố. 

- Xây dựng kế hoạch, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ 

sinh môi trường trên địa bàn. 

- Hòa giải tranh chấp về môi trường phát sinh trên địa bàn theo quy định 

của pháp luật về hòa giải (nếu có). 

- Quản lý hoạt động của tổ dân phố và tổ chức tự quản về giữ gìn vệ sinh 

môi trường, bảo vệ môi trường trên địa bàn. 

- Hằng năm, tổ chức đánh giá và lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường. 

- Chủ trì, phối hợp với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tổ 

chức công khai thông tin về bảo vệ môi trường của cơ sở sản xuất, kinh doanh, 

dịch vụ với cộng đồng dân cư. 

- Chủ tịch UBND các phường, xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân thành phố Cao Bằng nếu để xảy ra ô nhiễm môi trường và sự cố 

gây ô nhiễm nghiêm trọng trên địa bàn. 

- UBND các xã Hưng Đạo, Vĩnh Quang, Chu Trinh tích cực tuyên truyền 

nâng cao ý thức người dân, tăng cường kiểm tra, giám sát và tiến hành xử phạt 

khi phát hiện hành vi vi phạm liên quan đến việc thu gom bao bì thuốc Bảo vệ 

thực vật tại 64 bể chứa đã bố trí trên địa bàn. 

2. Công an thành phố:  

Tăng cường phối hợp công tác phòng ngừa, phát hiện xử lý nghiêm các 

hành vi xả thải, vận chuyển đất san lấp gây ô nhiễm môi trường, đặc biệt kịp thời 

phát hiện và xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, kinh doanh có hành vi gây ô nhiễm 

môi trường (cả vào ban đêm và ngày nghỉ). 

3. Phòng Quản lý đô thị:  

Tăng cường phố hợp với các phường, xã tiến hành bố trí vị trí tập kết rác 

phù hợp, thu gom triệt để rác tại các điểm tập kết, các điểm trung chuyển rác, 

không để tình trạng rác tồn đọng gây ô nhiễm môi trường. 
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4. Phòng Tài chính - Kế hoạch:  

Chủ trì, phối hợp với các phòng ban liên quan tham mưu UBND tỉnh bố trí 

nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường trong dự toán ngân sách hàng năm để kịp 

thời hỗ trợ các hoạt động xử lý chất thải khu vực công ích, hoạt động kiểm tra, 

giám sát công tác bảo vệ môi trường, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 

về môi trường. 

5. Phòng Tài nguyên và Môi trường: 

- Chủ động và phối hợp với các phòng ban chuyên môn tăng cường công 

tác quản lý nhà nước về công tác bảo vệ môi trường, tổ chức kiểm tra, xử lý 

nghiêm minh, kịp thời các trường hợp vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường 

theo thẩm quyền. 

- Theo dõi, tổng hợp tình hình, báo cáo kết quả thực hiện cho Uỷ ban nhân 

dân thành phố Cao Bằng. 

Căn cứ ý kiến trên, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và UBND các 

xã phường phối hợp thực hiện và thường xuyên báo cáo kết quả tổ chức thực 

hiện về UBND thành phố Cao Bằng (qua Phòng Tài nguyên và Môi trường 

thành phố Cao Bằng)./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường(B/c); 

- TT. Thành uỷ; 

- TT. HĐND TP; 

- CT, các PCT UBND TP; 

- Các phòng ban đơn vị TP; 

- Công an TP; 

- UBND các phường, xã; 

- Lưu VT, TNMT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 

Nguyễn Thị Huệ Chi 
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