
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ HOÀI NHƠN 
 

Số:         /UBND-TNMT 

V/v tiếp tục tăng cường  

công tác thu gom, xử lý  

chất thải thực hiện phòng, 

chống dịch Covid-19 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hoài Nhơn, ngày       tháng 7 năm 2021 

 

   Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xã, phường 

      

 Ngày 29/6/2021, UBND thị xã Hoài Nhơn có Văn bản số 1017/UBND-

TNMT về việc tăng cường thu gom, xử lý chất thải thực hiện phòng, chống dịch 

Covid-19. Qua theo dõi, Đội Quản lý trật tự đô thị và một số địa phương đã tổ 

chức thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt kịp thời, nhất là tại các địa phương đang 

áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 /CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. 

Bên cạnh đó, công tác thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt của một số địa phương 

khác chưa kịp thời, nên rác thải sinh hoạt ứ đọng trong khu dân cư và để tràn lan 

dọc trên các tuyến đường. Vì vậy, để chấn chỉnh tình trạng này Chủ tịch UBND thị 

xã Hoài Nhơn yêu cầu: 

 1. Thủ trưởng các phòng, ban liên quan và Chủ tịch UBND các xã, phường 

tiếp tục thực hiện Văn bản số 1017/UBND-TNMT ngày 29/6/2021 của UBND thị 

xã Hoài Nhơn(có Văn bản kèm theo). 

 2. Ủy ban nhân dân các xã, phường 

 - Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, yêu cầu hộ gia 

đình, cá nhân thực hiện tốt công tác phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn và tập 

kết rác thải đúng nơi quy định để đơn vị đến thu gom, vận chuyển, xử lý. 

- Thành lập ở mỗi tổ dân, khu phố, mỗi khu vực 01 tổ thu gom phân loại 

rác thải (02 người) có nhiệm vụ hàng ngày thu gom, phân loại và vận chuyển rác 

thải ở từng tổ dân, khu phố, từng khu vực đến nơi tập trung, chờ xử lý theo 

Phương án số 01/PA-UBND ngày 29/6/2021 của UBND thị xã về việc tổ chức 

phong tỏa tạm thời khu vực/thôn/khu phố/xã/phường, cụm xã, phường có nguy 

cơ cao lây nhiễm dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn. 

- Yêu cầu đơn vị thu gom rác thải thực hiện một số nội dung sau: Có kế 

hoạch thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt để không bị động trong 

công tác thu gom; tăng tần suất thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt; trong quá trình 

thu gom vận chuyển rác thải thực hiện nghiêm các nguyên tắc phòng chống dịch: 

Trang bị đồ bảo hộ y tế cho nhân công thu gom, phun dung dịch sát khuẩn 

Cloramin B xe thu gom trước và sau khi kết thúc ca thu gom, công nhân thu gom, 



tài xế vận hành xe thực hiện nghiêm yêu cầu 5K (nhất là đối với những địa 

phương đang tạm thời giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19). 

 - Thông báo cụ thể thời gian, tần suất thu gom và điểm tập kết rác thải 

sinh hoạt để người dân biết, thực hiện không để xảy ra tình trạng chưa đến lịch 

thu gom nhưng rác thải đã tập kết gây mất mỹ quan khu vực và vệ sinh chung. 

 - Đầm nén, san gạt, phun chế phẩm vi sinh đối với các hố chôn lấp rác 

thải sinh hoạt tạm thời trên địa bàn quản lý. 

 - Xử lý kịp thời các tổ chức, cá nhân có hành vi vứt, thải, bỏ chất thải rắn 

sinh hoạt không đúng nơi quy định trên địa bàn quản lý theo quy định tại: điều 7 

Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ, điều 20 Nghị 

định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ. 

 Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, 

phường triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- TT. Thị ủy; 

- Như trên; 

- Phòng TN và MT; 

- Phòng Y tế; 

- Phòng QLĐT; 

- Đội QLTTĐT; 

- Lưu: VT, TN. 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Chí Công 
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