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Kính gửi: UBND các huyện, thành phố, thị xã 

 

 Ngày 21/9/2018 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2789/QĐ-UBND 

về việc phê duyệt kế hoạch hỗ trợ thực hiện chính sách bảo vệ môi trường năm 

2018. Qua nắm bắt thông tin từ các địa phương, cho đến nay Thành phố Hà Tĩnh 

đã ban hành Quyết định phê duyệt kế hoạch hỗ trợ thực hiện chính sách bảo vệ 

môi trường năm 2018, một số địa phương như: Thạch Hà, Hương Sơn, Nghi 

Xuân, Hồng Lĩnh, Vũ Quang đã tham mưu Dự thảo Quyết định và dự kiến ban 

hành trước ngày 25/10/2018; các địa phương còn lại hiện nay vẫn chưa triển 

khai thực hiện. 

 Để kịp thời triển khai kế hoạch hỗ trợ thực hiện chính sách bảo vệ môi 

trường năm 2018 của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND 

các huyện, thành phố, thị xã khẩn trương chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau: 

 - Phê duyệt chi tiết kế hoạch hỗ trợ chính sách bảo vệ môi trường năm 

2018 trên địa bàn huyện, thành phố, thị xã, chậm nhất trước ngày 30/10/2018 

gửi về Sở Tài chính và Sở Tài nguyên và Môi trường. 

 - Giao đầu mối trong việc lựa chọn đơn vị cung ứng chế phẩm sinh học, 

thùng phân loại rác; hướng dẫn, hỗ trợ các HTX môi trường chọn mua loại 

thùng rác, loại xe thu gom rác và xe chuyên dùng vận chuyển rác thải sinh hoạt 

đảm bảo phù hợp với điều kiện của địa phương, hỗ trợ đúng đối tượng, đúng quy 

trình và đầy đủ hồ sơ theo Văn bản số 1398/HDLN-TNMT-TC-KHĐT ngày 

25/5/2018 của liên ngành Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và 

Đầu tư. 

 - Nghiệm thu, phê duyệt đối tượng thực hiện chính sách trên địa bàn, kịp 

thời giải ngân kinh phí hỗ trợ cho đối tượng đảm bảo đúng mục tiêu, đối tượng, 

quản lý chặt chẽ và thanh, quyết toán nguồn kinh phí hỗ trợ đúng quy định hiện 

hành.  

 - UBND thành phố Hà Tĩnh, thị xã Hồng Lĩnh, thị xã Kỳ Anh xây dựng 

kế hoạch (chương trình) triển khai phân loại rác tại nguồn theo hướng dẫn của 

Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 2143/HD-STNMT ngày 06/8/2018 

(Văn bản đã gửi UBND các địa phương); mua thùng phân loại rác để cấp phát 

cho các hộ gia đình; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai tập 



huấn phân loại rác cho các phường, xã; đồng thời tăng cường công tác tuyên 

truyền, hướng dẫn người dân thực hiện phân loại rác trên địa bàn.  

 Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị 

UBND các huyện, thành phố, thị xã liên hệ Phòng Kiểm soát ô nhiễm - Chi cục 

Bảo vệ môi trường, SĐT: 02393.857.972 để được hướng dẫn, giải đáp kịp thời. 

Với nội dung trên, đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã quan tâm, 

chỉ đạo thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Sở KH&ĐT; Sở TC; 

- Phòng TNMT các huyện, TP, TX; 

- GĐ Sở, các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, CCMT. 

- Gửi: Bản điện tử. 
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