
ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN TỨ KỲ

Số:        /UBND-TNMT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
V/v đăng ký thực hiện phân loại rác 

thải tại hộ gia đình trên địa bàn huyện

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tứ Kỳ, ngày        tháng 11 năm 2021

Kính gửi:  Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Căn cứ Đề án số 05- ĐA/HU ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Huyện ủy 
Tứ Kỳ về “Xử lý chất thải sinh hoạt, giảm thiểu ô nhiễm môi trường nông thôn 
giai đoạn 2021-2025”.

Căn cứ Quyết định số 2541/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2021 của 
UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt Đề án “Xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Hải 
Dương giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”.

Thực hiện Kế hoạch số 121/KH-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2021 của 
UBND huyện Tứ Kỳ triển khai thực hiện đề án “Xử lý rác thải sinh hoạt, giảm 
thiểu ô nhiễm môi trường nông thôn giai đoạn 2021-2025” năm 2021 trên địa bàn 
huyện Tứ Kỳ.

Để thực hiện thành công mục tiêu của các đề án, UBND huyện yêu cầu 
UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung sau: 

- Tổng hợp nhu cầu đề nghị tỉnh hỗ trợ vận chuyển rác về nhà máy xử lý (đối 
với những xã có bãi chôn lấp đã đầy, không có khả năng mở rộng, phải đóng cửa). 

- Đăng ký việc phân loại rác thải tại các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn 
(Đối với những xã, thị trấn đăng ký thực hiện phân loại rác trong năm 2022 thì 
được hỗ trợ kinh phí phân loại từ nguồn ngân sách nhà nước).

Các nội dung nêu trên đề nghị các UBND các xã, thị trấn đăng ký và gửi về 
UBND huyện (phòng Tài nguyên và Môi trường) để tổng hợp trước ngày 
23/11/2021.

Nhận được công văn, yêu cầu Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn tổ 
chức triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng 
mắc cần phản ánh về phòng Tài nguyên và Môi trường (trực tiếp đ/c Cao Thị 
Thúy, số điện thoại: 0962565388) để được hướng dẫn, giải quyết ./.
Nơi nhận:
- Như  trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đào Văn Soái
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