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Số:           /UBND-TNMT 

V/v triển khai công tác bảo vệ 

 môi trường và phòng chống 

 dịch bệnh sau bão, lũ lụt 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hoài Nhơn, ngày       tháng 10 năm 2020 

 

   Kính gửi:  

- Phòng Y tế; 

- Phòng Kinh tế; 

- Phòng Quản lý đô thị; 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường; 

- Ban Quản lý cảng cá Tam Quan; 

- Ủy ban nhân dân các xã, phường. 

 Thực hiện Văn bản số 2700/STNMT-CCBVMT ngày 29/10/2020 của Sở 

Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai công tác bảo vệ môi trường và 

phòng chống dịch bệnh sau bão, lũ lụt, Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn yêu 

cầu UBND các xã, phường thực hiện một số nội dung sau: 

  1. Các phòng, ban và UBND các xã, phường 

  Tiến hành thống kê, rà soát các điểm có nguy cơ, sự cố sạt lở như: Bãi 

chôn lấp, hố chôn lấp rác thải sinh hoạt tạm thời; nhà chứa bao bì thuốc bảo vệ 

thực vật sau sử dụng; kho chứa hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật; khu chăn nuôi 

tập trung; khu chế biến thủy sản tập trung Tam Quan Bắc; hệ thống thoát nước 

mưa tại các cụm công nghiệp … kiểm tra và có kế hoạch phòng ngừa, ứng phó, 

khắc phục sự cố xảy ra (nếu có). 

  Bố trí kinh phí đảm bảo khắc phục, xử lý các vấn đề ô nhiễm môi trường 

phát sinh sau bão, lũ. Nếu vượt khả năng đề nghị các cơ quan, đơn vị tổng hợp, 

đề xuất nhu cầu cụ thể về hỗ trợ xử lý ô nhiễm môi trường sau bão, lũ gửi về 

UBND thị xã (qua Phòng Tài nguyên và Môi trường) xem xét. 

  2. Phòng Y tế: Hướng dẫn xử lý vệ sinh môi trường, phòng chống dịch 

bệnh sau lũ; chuẩn bị cơ số thuốc, hóa chất xử lý nguồn nước, môi trường sẵn 

sàng hỗ trợ địa phương khi có yêu cầu.  

  3. Phòng Kinh tế phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp và UBND 

các xã, phường tuyên truyền, hướng dẫn người dân biện pháp xử lý xác súc vật 

chết xảy ra sau bão, lũ đảm bảo vệ sinh môi trường. 

  4. Phòng Quản lý đô thị chỉ đạo Đội Quản lý trật tự đô thị tăng cường 

phương tiện thu gom, vận chuyển rác thải về Bãi chôn lấp để xử lý, không để rác 

thải ứ đọng trong khu dân cư, nhất là sau bão, lũ; vận hành công trình xử lý 



nước rỉ rác phát sinh từ Bãi chôn lấp không để nước rỉ rác chưa xử lý hoặc xử lý 

chưa đạt ra môi trường. 

  5. Phòng Tài nguyên và Môi trường: Hướng dẫn các địa phương khắc 

phục ô nhiễm môi trường sau bão, nhất là khu dân cư, cụm công nghiệp, khu 

vực âu thuyền, kênh Lại Giang, trên sông, suối,… 

  6. Ban Quản lý Cảng cá Tam Quan: Tổ chức thu gom, xử lý rác thải trên 

Khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Tam Quan. 

  7. Ủy ban nhân dân các xã, phường 

  Huy động các lực lượng của địa phương như: Hội Nông dân, Hội LH phụ 

nữ, Đoàn thanh niên, dân quân, ….  tiến hành thu gom, dọn vệ sinh rác thải (cành lá 

cây bị đỗ ngã, xác súc vật chết, …) phát sinh sau bão, xử lý theo quy định. 

  Phối hợp với Trạm y tế xã, phường tăng cường công tác tuyên truyền cho 

người dân về các biện pháp đảm bảo vệ sinh, sử dụng nguồn nước sinh hoạt hợp 

vệ sinh, áp dụng các biện pháp y tế khử trùng nguồn nước để đảm bảo sinh hoạt 

của người dân; phun hóa chất diệt trùng, tẩy uế; khơi thông cống rãnh, vùng 

nước tù đọng, vệ sinh sạch sẽ đường làng, ngõ xóm, …. 

UBND thị xã Hoài Nhơn đề nghị các xã, phường và đơn vị liên quan triển 

khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở TNMT; 

- TT. Thị ủy; 

- CT, các PCT thị xã; 

- Trung tâm DVNN; 

- Đội QLTTĐT; 

- Lưu: VT, TTTN. 
 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Chí Công 
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