CÔNG BÁO/Số 30/Ngày 10-12-2006

37

1. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên tuyền, giáo dục bằng nhiều hình thức phong
phú, ña dạng nhằm chuyển tải chủ trương của ðảng, chính sách pháp luật Nhà nước
ñến với mọi người, làm cho ñảng viên, cán bộ và nhân dân trong huyện thấy ñược lợi
ích việc giữ gìn vệ sinh môi trường nói chung và việc thu gom xử lý chất thải, rác thải
ñúng nơi quy ñịnh trong sản xuất, trong sinh hoạt ñời sống chính là việc bảo vệ sức
khỏe cho cộng ñồng và bảo vệ sức khỏe cho gia ñình mình, ñể từ ñó có ý thức chấp
hành pháp luật, hưởng ứng tốt công tác vệ sinh môi trường, thực hiện tốt việc thu
gom và xử lý chất thải, rác thải và nộp phí môi sinh cho Nhà nước theo quy ñịnh.
2. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về vệ sinh môi trường ở ñịa bàn,
thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các quy ñịnh của Nhà nước về thu gom, xử lý
chất thải và rác thải; ñề ra kế hoạch, chương trình công tác ñịnh kỳ của cơ quan, ñơn
vị và UBND các xã ñể có biện pháp ngăn chặn, xử lý các ñối tượng không chấp hành
thực hiện việc thu gom chuyển ñổ chất thải và rác thải ñúng nơi quy ñịnh và không
nộp phí môi sinh hàng tháng cho nhà nước.
3. Giao cho UBND các xã, BQL công trình công cộng và các cơ quan có liên
quan kịp thời triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, biện pháp sau:
3.1. ðối với UBND các xã:
Hướng dẫn cho các cơ sở sản xuất, các tổ chức và hộ gia ñình tại ñịa bàn chấp
hành thực hiện ñúng các quy ñịnh của Nhà nước về vệ sinh môi trường, việc thu gom
và chuyển ñổ chất thải, rác thải ñúng nơi quy ñịnh và ñóng ñầy ñủ phí môi sinh cho
Nhà nước hàng tháng, nhằm bảo vệ và tôn tạo cảnh quan môi trường, giữ vệ sinh
chung trong thôn xóm. ðồng thời, yêu cầu các cơ sở sản xuất kinh doanh, nơi sinh
hoạt cộng ñồng, cơ sở thờ tự tôn giáo, tín ngưỡng phải có thùng chứa rác ñể thu gom
rác thải quá trình sản xuất, sinh hoạt nhằm giữ gìn vệ sinh sạch ñẹp các cơ sở. Kịp
thời củng cố lại ðội kiểm tra công tác vệ sinh môi trường của các xã, ñề ra chương
trình kế hoạch ñể thực hiện thường xuyên công tác này ở ñịa bàn.
Phối hợp với BQL công trình công cộng và chỉ ñạo cho các ban, thôn tăng
cường công tác kiểm tra vệ sinh ở các khu dân cư tập trung, dọc các bãi biển, các bến
cá, các ñiểm thu mua hải sản và các khu vực thường xuyên bị ô nhiễm do chất thải và
rác thải gây ra, phối hợp với các ngành liên quan ñể thu phí môi sinh của các tổ chức
và hộ gia ñình theo hợp ñồng ñã ký kết với BQL công trình công cộng. ðối tượng
nào không chấp hành nộp phí môi sinh phải lập biên bản vi phạm ñể xử lý nghiêm và
kịp thời. Riêng các ñối tượng còn nợ phí nhiều năm, thì thời gian từ năm 2002 - 2003
tạm thời khoanh nợ chưa thu, từ năm 2004 ñến nay phải cương quyết tổ chức thu hết
100% không ñể dây dưa kéo dài làm ảnh hưởng ñến hoạt ñộng chung, ñối tượng nào
không chấp hành cần xử phạt nặng và cưỡng chế chấp hành theo quy ñịnh pháp luật.

