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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bắc Giang, ngày          tháng 12 năm 2021 

 

Kính gửi: - Các sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch 

và Đầu tư, Tài chính; 

 - UBND các huyện, thành phố. 

 

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Báo cáo số 310/BC-

TNMT ngày 29/11/2021 về kết quả tháng 11/2021 thực hiện Kết luận số 99-

KL/TU ngày 18/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 278/KH-

UBND ngày 18/6/2021 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. UBND các huyện, thành phố  

- Rà soát, kiểm tra những nhiệm vụ, công việc được giao để tập trung hoàn 

thành và tổ chức kiểm điểm, đánh giá kết quả năm 2021 về việc thực hiện Kết 

luận số 99-KL/TU ngày 18/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 

278/KH-UBND ngày 18/6/2021 của UBND tỉnh qua đó xác định cụ thể những 

tồn tại, hạn chế, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, địa phương, cá nhân và xây 

dựng kế hoạch cụ thể cho năm 2022, những năm tiếp theo đảm bảo thu gom, xử 

lý triệt để rác thải phát sinh trên địa bàn quản lý, báo cáo kết quả thực hiện gửi 

Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 22/12/2021. 

- Tổ chức phát động hai tháng cao điểm (tháng 12/2021- tháng 01/2022) 

thu gom, vận chuyển, xử lý triệt để rác thải phát sinh ra môi trường tạo cảnh 

quan, đảm bảo vệ sinh môi trường đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. 

Thường xuyên kiểm tra việc triển khai thực hiện của UBND cấp xã, các cơ 

quan, đơn vị đảm bảo không còn phát sinh các điểm tồn lưu rác thải trên địa bàn. 

- Đẩy nhanh tiến độ rà soát, đánh giá thực trạng công tác thu giá dịch vụ 

thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn để xây dựng và 

ban hành quyết định thu giá dịch vụ áp dụng trên địa bàn quản lý từ thời điểm 

tháng 01/2022 phù hợp với thực tế tại địa phương và Quyết định số 

39/2021/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 của UBND tỉnh về giá tối đa dịch vụ, thu 

gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 

- Chủ tịch UBND các huyện: Lục Nam, Lạng Giang, Yên Thế, tập trung 

cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho người đứng đầu cơ 

quan, đơn vị, địa phương để hoành việc bố trí khu xử lý rác thải đối với các xã 

chưa có xong trong năm 2021 (huyện Lục Nam 11 xã, huyện Lạng Giang 05 xã, 

huyện Yên Thế 05 xã). Chủ tịch UBND tỉnh xem xét phê bình nếu các huyện 

không hoàn thành nhiệm vụ này. 
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2. Sở Tài nguyên và Môi trường  

- Tập trung kiểm tra, đôn đốc, yêu cầu các đơn vị, địa phương đẩy nhanh 

tiến độ thực hiện đảm bảo hành thành các nhiệm vụ, công việc được giao trong 

năm 2021 tại Kết luận số 99-KL/TU ngày của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế 

hoạch số 278/KH-UBND ngày 18/6/2021 của UBND tỉnh; tổng hợp kết quả 

thực hiện năm 2021 của các đơn vị, địa phương, tham mưu UBND tỉnh báo cáo 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định xong trước ngày 27/12/2021.  

- Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị, địa phương trong việc đề xuất các nhiệm 

vụ, công việc trong năm 2022 và các năm tiếp theo. Phối hợp với Sở Tài chính, 

Sở Kế hoạch và Đầu tư trong việc bố trí, phân bổ kinh phí về thu gom, xử lý rác 

thải, đầu tư lắp đặt lò đốt rác thải. 

- Thường xuyên rà soát, đánh giá những khó khăn, vướng mắc trong quá 

trình thực hiện của các đơn vị, địa phương đề kịp thời tham mưu cho UBND 

tỉnh, HĐND tỉnh, Tỉnh ủy những giải pháp mang tính đồng bộ, hiệu quả, phù 

hợp với thực tiễn công tác thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh. 

 3. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư 

- Đảm bảo kinh phí, tham mưu UBND tỉnh, HĐND tỉnh phân bổ cho các 

đơn vị, địa phương trong năm 2022 và các năm tiếp theo đối với công tác thu 

gom, xử lý rác thải, đầu tư lắp đặt lò đốt rác thải theo quy định. 

- Chủ động nắm bắt các khó khăn, vướng mắc; phối hợp chặt chẽ, kịp thời 

hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện 

đảm bảo các nhiệm vụ, công việc liên quan đến hoạt động thu gom, xử lý rác thải 

được hoàn thành theo tiến độ đề ra./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên;  

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);  

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể tỉnh; 

- Báo Bắc Giang, Đài PT-TH tỉnh;  

- Các Huyện ủy, Thành ủy;  

- Văn phòng UBND tỉnh:  

  + LĐVP, TH, KTN, KTTH, TKCT;  

  + Lưu: VT, KTN.Bình.  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lê Ô Pích 
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