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UBND TỈNH HÀ TĨNH  

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 965/STNMT-CCMT            Hà Tĩnh, ngày 10 tháng  4   năm 2019 

V/v tăng cường chỉ đạo thực hiện tiêu chí 

Môi trường và An toàn thực phẩm trong 

xây dựng nông thôn mới tại xã Kỳ Phong 

 

 
 

Kính gửi:     

- Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, 

UBND huyện Kỳ Anh; 

- UBND xã Kỳ Phong. 

 

Thực hiện Quyết định số 668/QĐ-UBND ngày 04/3/2019 của UBND tỉnh về 

việc chấp thuận và giao bổ sung đỡ đầu thực hiện Chương trình MTQG xây dựng 

nông thôn mới giai đoạn 2019-2020; Ngày 03/4/2019, Sở Tài nguyên và Môi 

trường đã phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Kỳ Anh tổ chức 

rà soát, hướng dẫn thực hiện tiêu chí Môi trường tại xã Kỳ Phong - xã phấn đấu 

đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019; qua kết quả rà soát cho thấy kết quả thực 

hiện tiêu chí số 17 - Môi trường và An toàn thực phẩm (từ tiểu tiêu chí 17.2 đến 

17.7) đến nay còn nhiều tồn tại, hạn chế cần tăng cường chỉ đạo và thực hiện để 

đạt chuẩn theo các nội dung yêu cầu của Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới 

theo Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 07/02/2017 của UBND tỉnh, cụ thể 

như sau:  

1. Về hồ sơ: Tại thời điểm kiểm tra, xã chưa cung cấp hồ sơ để kiểm tra, đánh giá. 

2. Kết quả kiểm tra thực tế: Theo báo cáo của UBND xã, trên địa bàn có các 

cơ sở sản xuất kinh doanh chủ yếu nhỏ lẻ, hiện đang thống kê và hoàn thiện hồ sơ 

theo yêu cầu của tiêu chí. Đường làng ngõ xóm chưa sạch sẽ, vệ sinh mặt đường 

chưa đảm bảo (phân thải, rác thải còn rải rác tại các tuyến đường,…) cây tạp còn 

nhiều; hầu hết các khu dân cư và vườn hộ chưa được chỉnh trang, ảnh hưởng đến 

cảnh quan môi trường chung của toàn xã. Xã quy hoạch 4 nghĩa trang, các nghĩa 

trang khác đóng cửa, đối với 04 nghĩa trang quy hoạch, hiện có 1 nghĩa trang có 

quy hoạch chi tiết, cả 4 nghĩa trang đều chưa đầu tư xây dựng (hàng rào thép gai, 

cổng, cây xanh,..). Tại thời điểm kiểm tra, rác thải tập kết dọc các trục đường 

chính với khối lượng tương đối lớn, tại khá nhiều tuyến đường. Hiện xã có 2 điểm 

trung chuyển rác thải chưa được đầu tư xây dựng, lượng rác khá nhiều (gồm cả 

tro đốt và rác mới phát sinh khoảng trên 200 tấn). Rác thải thu gom, vận chuyển 

và xử lý không đúng quy trình (đang đốt thủ công tại 2 điểm trung chuyển này). 

Nhiều hộ dân đồ đạc sắp xếp lộn xộn, nhà cửa chưa sạch sẽ và số hộ có nhà tiêu 

chưa hợp vệ sinh, bố trí gần đường còn nhiều (ngay cả ở thôn Đông Sơn - đăng 

ký khu dân cư NTM kiểu mẫu). Nhiều hộ chăn nuôi có chuồng trại chưa đảm bảo 

vệ sinh (chưa vệ sinh chuồng trại thường xuyên; chưa có hố ủ phân hoặc có 

nhưng chưa được che chắn, nước thải xả trực tiếp ra môi trường,…) gây nguy cơ 

ô nhiễm môi trường. 
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Để đạt được mục tiêu nhiệm vụ, phấn đấu đến cuối tháng 6/2019 xã Kỳ 

Phong đạt chuẩn nông thôn mới và đạt chuẩn tiêu chí Môi trường và An toàn thực 

phẩm theo tiến độ, chất lượng theo yêu cầu các nội dung của tiêu chí số 17 - Môi 

trường và An toàn thực phẩm theo quy định tại Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND 

ngày 07/02/2017 của UBND tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ban Chỉ 

đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, UBND huyện Kỳ Anh, UBND 

xã Kỳ Phong tăng cường chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:  

- UBND huyện Kỳ Anh: Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông 

thôn mới, UBND huyện Kỳ Anh phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tăng 

cường công tác chỉ đạo UBND xã Kỳ Phong khắc phục các tồn tại nêu trên, thực 

hiện các nội dung (theo biểu kèm đính kèm) ; đồng thời giao trách nhiệm cho các 

tổ chức, cá nhân phụ trách tại xã Kỳ Phong quan tâm, thường xuyên bám sát cơ 

sở, phối hợp với các phòng chuyên môn để hướng dẫn, chỉ đạo, hỗ trợ thực hiện 

tiêu chí Môi trường và An toàn thực phẩm.  

- UBND xã Kỳ Phong: Khẩn trương xây dựng và triển khai khung kế hoạch 

thực hiện các nội dung tiêu chí số 17; Trong đó, tập trung tăng cường công tác tổ 

chức ra quân vệ sinh môi trường có hiệu quả, phát quang đường làng ngõ xóm, 

nạo vét mương rãnh thoát nước; sắp xếp nhà cửa, chỉnh trang vườn hộ tạo cảnh 

quan đường làng ngõ xóm, vườn hộ xanh - sạch - đẹp; Thu gom, xử lý chất thải 

chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường; Chỉnh trang 4 nghĩa trang quy hoạch; Vận 

chuyển lượng rác tồn đọng tại các điểm trung chuyển rác, thực hiện phương án, 

thu gom và vận chuyển rác mới phát sinh xử lý tại Nhà máy xử lý rác thải tại xã 

Kỳ Tân theo đúng quy định. Nếu hai điểm trung chuyển còn sử dụng thì phải thực 

hiện đầu tư xây dựng (Chi tiết có theo biểu kèm theo). Liên hệ phòng chuyên môn 

cấp huyện, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế để được hướng dẫn 

thực hiện các tiểu tiêu chí 17.1 và 17.8. 

Liên quan đến công tác đỡ đầu tài trợ, theo nội dung tại cuộc họp giữa Sở 

Tài nguyên và Môi trường vào ngày 01/4/2019, đề nghị xã Kỳ Phong khẩn trương 

xây dựng nội dung, kế hoạch và dự trù kinh phí hỗ trợ (trong đó tập trung vấn đề 

xử lý chất thải rắn sinh hoạt và chất thải chăn nuôi) gửi về Sở Tài nguyên và Môi 

trường trước ngày 18/4/2019.  

Với nội dung trên, đề nghị Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng 

nông thôn mới, UBND huyện Kỳ Anh, UBND xã Kỳ Phong khẩn trương triển 

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

báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường qua Chi cục Bảo vệ môi trường để được 

hướng dẫn./. 
 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- VP Điều phối NTM tỉnh (để phối hợp); 

- Phòng TNMT huyện Kỳ Anh; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT/CCMT;  

- Gửi bản điện tử. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

(đã ký) 

 

Phan Lam Sơn 
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