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UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ THANH GIANG

Số:        /TB-UBND

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                  Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc
             
                Thanh Giang, ngày 15 tháng 10 năm 2021

THÔNG BÁO
Về việc chấn chỉnh việc đổ rác thải không đúng quy định trên địa bàn xã 

Trong thời gian vừa qua, thực hiện chỉ đạo của UBND xã, việc  thu gom rác 
thải sinh hoạt đã cơ bản đi vào lề nếp, rác thải trên địa bàn toàn xã đã được thu 
gom về bãi đổ rác tập trung tại chuôm bà Thình thôn Tiêu Sơn. Tuy nhiên, hiện 
nay qua kiểm tra, một số hộ đã tự ý mang rác thải là rác sinh hoạt, xác động vật 
chết, các rác thải rắn khác vứt bừa bãi ra môi trường và xung quanh bãi rác đổ rác 
tập trung, gây ô nhiễm và lây lan dịch bệnh. Để chấn chỉnh việc vứt, đổ rác bừa 
bãi trên, UBND xã yêu cầu:

1. Nghiêm cấm việc tự ý đổ rác thải sinh hoạt. xác động vật đã chết và các 
rác thải rắn khác ở khu vực xung quanh bãi rác khi chưa có sự đồng ý của UBND 
xã.

2. Đối với những hộ chăn nuôi có gia súc, gia cầm chết phải báo Trưởng thôn 
để báo cáo về UBND xã qua Ban thú y xã để được hướng dẫn tiêu hủy theo quy 
định. Nghiêm cấm việc vứt xác động vật ra môi trường xung quanh gây lây lan 
dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm.

3. Đối với các chất thải rắn như giường, tủ, kệ vật dụng sinh hoạt trong gia 
đình hỏng không sử dụng được phải được thu gom để chở về  đổ tại bãi đổ rác tập 
trung theo quy định. Nghiêm cấm việc vứt đổ bừa bãi ra các khu vực xung quanh 
như mương máng, sông ngòi gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến ách tắc 
dòng tiêu, dòng tưới trên các kênh mương.

4. Đề nghị nhân dân trên địa bàn xã theo dõi, giám sát, phát hiện những trường 
hợp vứt rác thải, xác động vật đã chết không đúng quy định về UBND xã đẻ xử lý 
nghiêm theo các quy định của pháp luật.

5. Trưởng thôn có trách nhiệm tuyên truyền nhân dân thực hiện đóng phí vệ sinh 
đầy đủ, kịp thời theo quy định, đồng thời thường xuyên tuyên truyền việc tập kết rác 
thải sinh hoạt đúng thời gian và địa điểm đã quy định. Nghiêm cấm việc tập kết rác 
thải ra các vị trí tập kết không đúng  thời gian, không  đúng vị trí gây ô nhiễm môi 
trường xung quanh.

6. Ban thú xã có trách nhiệm tuyên truyền  phổ biến đến các hộ chăn nuôi gia súc, 
gia cầm trên địa bàn xã thực hiện nghiệm các quy định về phòng chống dịch, khi có gia 
súc, gia cầm chết phải báo Ban thú y xã để được hướng dẫn kịp thời. Nghiêm cấm việc  
tự ý vứt xác gia súc, gia cầm chết ra môi trường xung quanh.

7. Công an xã thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử phạt nghiêm các 
trường hợp trường hợp vứt rác thải, xác động vật đã chết không đúng quy định. 
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Trên đây là thông báo của UBND xã về việc chấn chỉnh việc vứt, đổ rác thải, 
trên địa bàn xã, UBND xã yêu cầu Trưởng công an xã, Trưởng Ban thú y xã, 
Trưởng 4 thôn và toàn thể nhân dân trên địa bàn xã thực hiện nghiêm túc nội dung 
thông báo này./.

Nơi nhận:    
- TTĐU, TTHĐND – LĐUBND xã;   
- Trưởng CA xã,  Trưởng ban TY xã;
- Trưởng 4 thôn;
- Đài TT, Trang TTĐT xã;                                                  
- Lưu:VT.                    
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CHỦ TỊCH
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