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Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được văn bản số 413/UBND-TNMT 

ngày 27/2/2019 của UBND thành phố Hà Tĩnh về việc xin ý kiến triển khai công 

tác phân loại rác tại nguồn trên địa bàn thành phố. Sau khi xem xét nội dung văn 

bản, Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau: 

- Về đề nghị cử cán bộ tham gia giảng dạy chuyên đề về hướng dẫn phân 

loại rác tại hộ gia đình tại Hội nghị triển khai các hoạt động hưởng ứng ngày 

Quốc tế Phụ nữ của Hội liên hiệp phụ nữ thành phố: Sở Tài nguyên và Môi 

trường thống nhất cử bà Nguyễn Thị Giang – Chuyên viên phòng Kiểm soát ô 

nhiễm – Chi cục Bảo vệ môi trường (SĐT liên hệ: 0972.699.385). 

- Về đối tượng hỗ trợ thùng đựng rác: theo Nghị quyết 79/2017/NQ-

HĐND ngày 13/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Hướng dẫn liên ngành 

số 1398/HDLN-STNMT-STC-SKHĐT ngày 25/5/2018 của Sở Tài nguyên và 

Môi trường, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư nêu rõ: Đối tượng hỗ trợ mua 

thùng rác phục vụ phân loại rác tại nguồn là các hộ gia đình thực hiện phân loại 

rác trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh, thị xã Hồng Lĩnh và thị xã Kỳ Anh. Các ki 

ốt kinh doanh, phòng trọ thuộc đối tượng kinh doanh, dịch vụ của hộ gia đình do 

đó không thuộc đối tượng được hỗ trợ. Vì vậy, đề nghị UBND thành phố triển 

khai rà soát, thực hiện hỗ trợ đúng đối tượng theo quy định. 

Với nội dung trên, Sở Tài nguyên và Môi trường kính gửi UBND thành 

phố Hà Tĩnh để triển khai thực hiện./. 
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