
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĨNH LỘC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-TNMT Vĩnh Lộc, ngày 19 tháng 9 năm 2022 

V/v thực hiện công tác vệ sinh 

môi trường và xử lý ô nhiễm 

môi trường, phòng chống dịch 

bệnh sau thiên tai. 

 

 

   Kính gửi:  Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 8149/STNMT-BVMT ngày 14/9/2022 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường Thanh Hóa về việc thực hiện công tác vệ sinh môi trường 

và xử lý ô nhiễm môi trường, phòng chống dịch bệnh sau thiên tai.  

Để đảm bảo công tác vệ sinh môi trường và xử lý ô nhiễm môi trường, 

phòng chống dịch bệnh sau thiên tai trên địa bàn, UBND huyện Vĩnh Lộc yêu 

cầu UBND các xã, thị trấn căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao thực hiện một 

số nội dung sau:  

1. Triển khai rộng rãi các hoạt động thiết thực nhằm tăng cường công tác 

giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân phòng, chống dịch bệnh nói chung 

và giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh trong mùa mưa lũ nói 

riêng, cụ thể: 

- Định kỳ 2 lần/tháng (vào ngày 01 và 15 hàng tháng) tổ chức tổng vệ sinh 

môi trường, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khu dân cư.  

- Thu gom, xử lý chất thải đảm bảo hợp vệ sinh theo quy định tại Quyết 

định số 13/2022/QĐ-UBND ngày 02/3/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa về ban 

hành quy định chi tiết quản lý chất thải rắn sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân 

trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và Kế hoạch số 168/KH-UBND ngày 26/8/2022 

của UBND huyện Vĩnh Lộc về việc thực hiện Quyết định số 13/2022/QĐ-

UBND ngày 02/3/2022 của UBND tỉnh về ban hành quy định chi tiết quản lý 

chất thải rắn sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 

2. Triển khai xử lý ô nhiễm môi trường, phòng chống dịch bệnh sau thiên 

tai để thực hiện các biện pháp phòng ngừa, khắc phục hậu quả sau thiên tai, xử 

lý ô nhiễm môi trường và phòng chống dịch bệnh sau thiên tai đạt hiệu quả theo 

Hướng dẫn gửi kèm Công văn số 1807/UBND-TNMT ngày 08/7/2022 của 

UBND huyện Vĩnh Lộc về việc triển khai thực hiện hướng dẫn xử lý ô nhiễm 

môi trường, phòng chống dịch bệnh sau thiên tai.  

3. Bố trí cán bộ thường xuyên theo dõi, cập nhật biến động thời tiết bất lợi 

để chủ động trong công tác chỉ đạo phòng ngừa, ứng phó sự cố tại các cơ sở; 



trường hợp xảy ra sự cố tại các cơ sở phải kịp thời hướng dẫn ứng phó sự cố xảy 

ra hoặc báo cáo kịp thời để đảm bảo hạn chế tối đa các thiệt hại về người, vật 

chất và các ảnh hưởng đến môi trường. 

Đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai, thực hiện./. 

 Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Lưu: VT, TNMT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Trịnh Xuân Thắng 
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