
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ HỒNG LĨNH  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /UBND-TNMT  Hồng Lĩnh, ngày        tháng  8  năm 2022  

V/v kiểm tra, rà soát điểu chỉnh các 

điểm trung chuyển rác trên địa bàn 

đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ 

quan đô thị, an toàn giao thông 

 trong khu dân cư 

 

 

Kính gửi:  

 - Các phòng: QLĐT, TNMT; 

 - Ủy ban nhân dân các phường, xã; 

 - Công ty Cổ phần môi trường đô thị Hồng Lĩnh. 
 

 Thực hiện Đề án số 03/ĐA - UBND ngày 10 tháng 8 năm 2021 của UBND thị 

xã về thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh 

đến năm 2025 và những năm tiếp theo;  

Đến nay, công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn 

cơ bản được thực hiện đảm bảo đúng các quy định; tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải sinh 

hoạt trên địa bàn đạt trên 99%. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện vẫn còn một 

số tồn tại hạn chế trong việc lựa chọn đặt các điểm trung chuyển rác thải sinh hoạt 

trong khu dân cư, trên các tuyến phố, trục đường chính…vv.. tiềm ẩn gây ô nhiễm 

môi trường, mất mỹ quan đô thị , an toàn giao thông như phản ánh của người dân và 

ý kiến của cử tri trong thời gian qua;  

Để xử lý nghiêm túc, kịp thời các bất cấp và một số tồn tại hạn chế trong thời 

gian qua, UBND thị xã yêu cầu UBND các phường, xã, các phòng: Quản lý đô thị, 

TNMT và Công ty Cổ phần đô thị Hồng Lĩnh triển khai thực hiện nghiêm túc một số 

các nội dung như sau:  

1. Đối với Ủy ban nhân dân các phường, xã 

- Chủ trì rà soát, kiểm tra đối với tất các điểm trung chuyển rác thải sinh hoạt 

trên địa bàn địa phương mình, đảm bảo các vấn đề về môi trường, mỹ quan đô thị và 

an toàn giao thông, đặc biệt là đối với các điểm đã có ý kiến phản ánh của Nhân dân, 

cử tri tại các kỳ họp HĐND các cấp. Yêu cầu hoàn thành trước ngày 20/8/2022. 

- Chủ trì lựa chọn các điểm trung chuyển rác sinh hoạt mới trên địa bàn địa 

phương mình, đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị, an toàn giao thông trên 

địa bàn, phối hợp với các phòng: Quản lý đô thị, Tài nguyên Môi trường và Công ty 

Cổ phần môi trường đô thị Hồng Lĩnh xem xét đề xuất UBND thị xã thống nhất thay 

thế các điểm trung chuyển không phù hợp. Yêu cầu hoàn thành trước ngày 

30/8/2022. 

- Tài các phường: Bắc Hồng và Nam Hồng (Là 2 địa phương thí điểm thực 

hiện việc sử dụng xe điện để thu gom rác thải sinh hoạt):  

+ Tại các khu vực áp dụng xe điện thu gom rác: Phối hợp với Công ty Cổ phần 

môi trường đô thị Hồng Lĩnh lựa chọn các vị trí tập kết, lưu giữ các thùng rác (không 

chứa rác) của xe điện sau khi rác thải được xe chuyên dụng vận chuyển đi xử lý đảm 

bảo mỹ quan đô thị, an toàn giao thông. 
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+ Tại các khu vực chưa áp dụng xe điện thu gom rác: Tiếp tục phối hợp với các 

phòng chuyên môn, Công ty Cổ phần môi trường đô thị Hồng Lĩnh rà soát, lựa chọn 

các điểm trung chuyển rác sinh hoạt đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị và 

an toàn giao thông. 

2. Các phòng: Quản lý đô thị và Tài nguyên và Môi trường 

- Phòng Quản lý đô thị: Trên cơ sở đề xuất của UBND các phường, xã, chủ 

trì, phối hợp phòng Tài nguyên và Môi trường, Công ty Cổ phần môi trường đô thị 

Hồng Lĩnh kiểm tra, rà soát tham mưu UBND thị xã thống nhất các điểm trung 

chuyển rác sinh hoạt mới đảm bảo môi trường, mỹ quan đô thị, an toàn giao thông, 

phù hợp với quy hoạch. Yêu cầu hoàn thành trước ngày 15/9/2022. 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường: Phối hợp với phòng Quản lý đô thị, 

UBND các phường, xã kiểm tra, rà soát tham mưu UBND thị thống nhất các điểm 

trung chuyển rác sinh hoạt mới đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị, an toàn 

giao thông. 

3. Công ty Cổ phần môi trường đô thị Hồng Lĩnh 

- Tại các địa phương, khu vực chưa thí điểm xe điện thu gom rác: Phối hợp 

với UBND các phường, xã kiểm tra, rà soát, lựa chọn các điểm trung chuyển đảm bảo 

vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị, thuận lợi cho việc xe chuyên dụng vào thu gom 

rác để đưa đi xử lý theo đúng quy định. 

- Tại các địa phương, khu vực thí điểm xe điện thu gom rác: Phối hợp với 

UBND các phường lựa chọn các điểm tập kết, lưu giữ thùng rác (không chứa rác) của 

xe điện sau khi rác thải được xe chuyên dụng vận chuyển đi xử lý đảm bảo mỹ quan 

đô thị, an toàn giao thông.  

- Thực hiện việc thu gom, vận chuyển rác thải tại các điểm trung chuyển rác 

đúng thời gian quy định, không để rác thải rơi vãi, tồn đọng gây ô nhiễm môi trường, 

mất mỹ quan đô thị, an toàn giao thông tại các điểm trung chuyển; sắp xếp các xe đẩy 

tay gọn gàng đúng nơi quy định đảm bảo an toàn giao thông. 

Đề nghị các phòng: Quản lý đô thị, Tài nguyên & Môi trường, Ủy ban nhân dân 

các phường, xã và Công ty Cổ phần môi trường đô thị Hồng Lĩnh tổ chức thực hiện 

nghiêm, kịp thời, hiệu quả các nội dung trên./. 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực: Thị ủy, HĐND thị xã; 

- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã; 

- Lưu: VT, TNMT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 
Tôn Quang Ngọc 
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