
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRÀ CÚ 

 

Số:          /BC-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Trà Cú, ngày         tháng 9 năm 2022 

                       

BÁO CÁO 
Kết quả thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU của Ban Thường vụ  

Tỉnh ủy và Kế hoạch số 01/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh 
(từ ngày 05/9/2022 - 12/9/2022) 

 

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh. 

 

Căn cứ Công văn số 2478/UBND-NN ngày 12/7/2018 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Trà Vinh về việc cải thiện cảnh quan môi trường; 

Căn cứ Công văn số 2976/UBND-NN ngày 16/8/2018 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Trà Vinh về việc tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU 
và Kế hoạch số 01/KH-UBND; 

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo kết quả thực hiện từ ngày 05/9/2022 -
12/9/2022 như sau: 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành 

Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ, 
giải pháp theo tinh thần Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 31/01/2020 của Ủy ban 

nhân dân huyện về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng và vệ sinh môi 
trường tại các đô thị, khu dân cư, trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Định kỳ thực 

hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định. 

Ban Chỉ đạo các hoạt động cải thiện cảnh quan môi trường, chỉnh trang đô thị, 

vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện phân công từng thành viên phụ trách 
kiểm tra, giám sát và chịu trách nhiệm địa bàn phụ trách. 

2. Kết quả thực hiện 

2.1. Hành động cải thiện môi trường 

- Kiểm tra, giám sát các hoạt động thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn 
huyện đối với Hợp tác xã Xây dựng - Môi trường Trà Vinh, không để rác tồn đọng 
tại trung tâm các xã, thị trấn, lượng rác thu gom khoảng 20-23 tấn/ngày. 

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chỉ thị 15 được 41 cuộc tại 41 ấp, khóm 
thuộc 15 xã, thị trấn, chiều dài thực hiện 22.45 km, lực lượng tham gia 913 lượt 

người (trong đó có 357 người dân tham gia) với khối lượng rác thu gom 12.08m3. 
Trồng mới 1.220 cây xanh, chăm sóc 1.724 cây; tuyên truyền, vận động trực tiếp 

người dân trong các cuộc ra quân dọn dẹp cảnh quan môi trường được 28 cuộc với 
1.042 lượt người nghe. 

 Nâng tổng số đến nay các xã, thị trấn đã ra quân thực hiện được 1160 cuộc; 
lực lượng tham gia 37.728 lượt người (trong đó 11.086 người dân), chiều dài thực 
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hiện 448.611km, lượng rác thu gom 212,897.716m3, chăm sóc cây xanh dọc các 
tuyến đường nâng tổng số hiện có 31.217 cây (hoa giấy, bông trang, cây điệp lùn, 

cây hoàng yến…), duy trì 2.900 cây dầu. 

- Tuyên truyền, thông tin qua loa đài phát thanh tại địa phương được 15 cuộc, 
có 402 người tham gia, nâng lên 566 cuộc, có 13.340 lượt người dự. 

- Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện tuyên truyền 
được 11 cuộc, nâng lên 389 cuộc. 

2.2. Công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm 

- Không có số liệu báo cáo. 

2.3. Công tác quản lý trật tự xây dựng, chỉnh trang đô thị, lập lại trật tự 
an toàn giao thông: 

 - Đoạn Quản lý giao thông thủy bộ tỉnh phát hoang, cắt cỏ hai bên đường Đường 
huyện 12, 18 và Đường tỉnh 911 với chiều dài 25 km; lắp bổ sung 04 trụ biển báo và 

thay 50 biển báo cũ trên các tuyến Đường huyện 12, 18, 27, 28, 36. 

- Chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp Ủy ban nhân dân các xã: Ngãi 

Xuyên, Kim Sơn tiếp tục triển khai chặt tỉa cây xanh che khuất tầm nhìn hai bên 
tuyến đường Đường huyện 28, Đường huyện 36 với chiều dài 3,7 km. 

- Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện đã bố trí lực lượng tuần tra 
kiểm soát 49 ca, có 161 lượt cán bộ chiến sỹ tham gia, phát hiện 17 trường hợp vi 
phạm (xử lý vi phạm hành chính 09 trường hợp với số tiền 19.950.000 đồng).  

 - Ủy ban nhân dân xã Đại An phát hoang bụi rậm, chăm sóc, cắt tỉa cây tuyến 
đường tại ấp Xà Lôn, Quốc lộ 53. 

 - Ủy ban nhân dân xã An Quảng Hữu làm cỏ, chặt tỉa các cây che khuất tầm 
nhìn, phát hoang bụi rậm các tuyến đường vào ấp Ngã ba, An Tân, Chợ. 

 - Ủy ban nhân dân thị trấn Định An cắt cỏ, tỉa cành cây che khuất tầm nhìn, 
phát quang bụi rậm các tuyến đường thuộc khóm 5. 

 - Ủy ban nhân dân thị trấn Trà Cú tiếp tục ra quân dọn dẹp cảnh quang khu vực 
đường Hai Bà Trưng. 

 - Ủy ban nhân dân xã Hàm Tân cắt cỏ, tỉa cành cây che khuất tầm nhìn, phát 
quang bụi rậm gây cản trở giao thông,  tuyến đường ấp Bến Bạ.  

 - Ủy ban nhân dân xã Phước Hưng dọn dẹp, vệ sinh, phát hoang bụi rậm, che  
khuất tầm nhìn, chăm sóc tuyến đường vào ấp Chợ Dưới.  

 - Ủy ban nhân dân xã Lưu Nghiệp Anh tổ chức phát hoang cây xanh, bụi rậm 

che khuất tầm nhìn,  đồng thời giải tỏa các hộ buôn bán, xây dựng, trồng cây lấn 
chiếm hành lang lộ giới Hương lộ 28, Tỉnh lộ 915 và các tuyến đường trong ấp, xóm, 

liên ấp.  

 - Ủy ban nhân dân xã Tân Sơn tổ chức ra quân hỗ trợ ấp Đồn Điền, ấp Leng  ra 

quân dọn dẹp cảnh quan, chặt tỉa cây xanh che khuất tầm nhìn. 

 -  Ủy ban nhân dân xã Thanh Sơn dọn dẹp cảnh quan, thu gom rác thải khu vực 

ấp Kos La. 
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 - Ủy ban nhân dân xã Hàm Giang tổ chức quét dọn, cắt tỉa cành cây xanh ấp 
Trà Tro và Trà Tro C. 

 - Ủy ban nhân dân xã Định An tổ chức dọn dẹp cảnh quan, phát hoang bụi rậm, 
cắt tỉa cành cây xanh ấp Bến Tranh.  

 - Ủy ban nhân dân xã Tân Hiệp phát hoang bụi rậm hai bên đường, chăm sóc, 

tỉa cây hoàng yến, cây điệp ấp Nô Men từ trước cơ quan đến cuối ấp và vệ sinh xung 
quanh cơ quan, trường học; Tổ chức tuần tra an toàn giao thông trên địa bàn xã. 

 - Ủy ban nhân dân xã Kim Sơn Tổ chức dọn dẹp cảnh quan, cắt tỉa cành cây 
xanh ấp Bãi Xào Dơi A, Bãi Xào Giữa.   

2.4. Hoạt động công tác bảo vệ môi trường 

 - Dự họp nghe công bố về Quyết định kiểm tra việc chấp hành pháp luật về 

đất đai, bảo vệ môi trường và tài nguyên nước đối với 04 Công ty trên địa bàn tỉnh 
Trà Vinh trong đó có Công ty TNHH một thành viên Môi trường Trà Vinh và Công 

ty TNHH MTV Kim Hoàng Phát. 

 - Phối hợp với Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường (C05 - Bộ 

Công an) cung cấp các thông tin, dữ liệu phục vụ điều tra việc chôn lấp chất thải 
không đúng quy định của Công ty TNHH một thành viên Môi trường Trà Vinh. 

 - Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện kiểm tra thực hiện Chỉ 
thị số 15-CT/TU, Chỉ thị số 48-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 
01/KH-UBND và Kế hoạch số 52/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với các 

xã thuộc huyện Trà Cú. 

   - Tổ chức họp giao ban hàng tuần về việc thực hiện các tiêu chí môi trường 

thuộc bộ tiêu chí xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao. 

 - Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp Văn phòng điều phối 

nông thôn mới huyện tiếp tục tổ chức kiểm tra kết quả và hướng dẫn thực hiện tiêu 
chí nông thôn mới các xã: Kim Sơn, Ngãi Xuyên, Hàm Giang và Tập Sơn. 

 - Chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Lưu Nghiệp Anh kiểm tra và nhắc nhở 20 hộ 
dân bỏ rác, phơi phân bò không đúng quy định gây ảnh hưởng đến môi trường.  

 - Trong tuần tiếp nhận 01 hồ sơ báo cáo đề xuất cấp phép môi trường của Nhà 
máy sản xuất tôn Đức Định - Trà Cú; đang vận hành thủ tục thẩm định cấp phép môi 

trường 02 hồ sơ. 

  - Tình hình hoạt động của các điểm camera quan sát trên địa bàn huyện Trà 
Cú: Qua giám sát từ hệ thống camera tại các khu vực điểm nóng không có hiện tượng 

phát sinh rác thải ra môi trường. Tiến hành kiểm tra, tháo gỡ và đề xuất bảo trì 06 
camera tại các xã do hư hỏng. Do số lượng Camera còn hạn chế nên cũng chưa thể 

bao quát hết khu vực của toàn huyện. 

 - Tiếp tục chỉ đạo vận hành thủ tục di dời bãi rác xã Long Hiệp và bãi rác 

thuộc Khóm 1, thị trấn Trà Cú. 

  2.5. Công tác Dân vận 

Ban Dân vận Huyện ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các ngành 
đoàn thể tiếp tục chỉ đạo cơ sở thực hiện chăm sóc các tuyến đường hoa, dọn dẹp, 

phát hoang bụi rậm, vệ sinh môi trường, cắt tỉa những cây xanh có tán rộng che 
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khuất tầm nhìn, vận động người dân thực hiện nếp sống văn minh, bỏ rác đúng nơi 
quy định. 

3. Thuận lợi, khó khăn 

* Thuận lợi: 

- Nhìn chung cảnh quan môi trường được cải thiện, đô thị được chỉnh trang, 

nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người dân 
trong công tác bảo vệ môi trường từng bước được nâng lên; tỷ lệ người dân tham gia 

thực hiện công tác bảo vệ môi trường ngày càng đông, nhiều mô hình hay, cách làm 
hiệu quả của các chi hội, đoàn thể ấp, khóm được triển khai xây dựng và nhân rộng. 

- Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm và đảm bảo trật tự, an toàn giao thông 
được chú trọng, vai trò của cộng đồng trong việc tổ chức thực hiện được phát huy. 

* Hạn chế: 

- Một số đơn vị chưa thường xuyên tổ chức thực hiện kế hoạch hành động cải 

thiện môi trường, nội dung thực hiện chưa phong phú, ý thức tự giác trong Nhân dân 
chưa có sự chuyển biến tích cực. 

- Tình trạng tái lấn chiếm hành lang, vỉa hè còn xảy ra. 

- Một số đơn vị chưa kịp thời báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân 

huyện (Ngọc Biên, Ngãi Xuyên). 

4. Kế hoạch thực hiện tuần tới 

Tiếp tục kiểm tra, đôn đốc các hoạt động hưởng ứng Ngày chủ nhật Xanh - 

Sạch - Đẹp diễn ra tại các xã, thị trấn; chỉ đạo việc thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU 
ngày 28/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường công tác quản lý 

trật tự xây dựng và vệ sinh môi trường tại các đô thị, khu dân cư trong hoạt động sản 
xuất, kinh doanh. 

Đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân 
về tầm quan trọng của việc hưởng ứng các hoạt động cải thịện cảnh quan môi trường, 

chỉnh trang đô thị, đảm bảo an toàn thực phẩm, lập lại trật tự, an toàn giao thông, 
chỉnh trang đô thị, xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp. 

Tiếp tục duy trì chăm sóc các tuyến đường xanh - sạch - đẹp và các hoạt động 
tổ chức hưởng ứng cùng Nhân dân thu gom rác thải, đổ rác thải đúng nơi quy định,  

trồng và chăm sóc cây xanh, hoa trước sân nhà từng hộ dân và cặp tuyến đường. 

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện phối hợp với Thanh tra Giao 
thông tăng cường tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông các tuyến 

đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện. 

Các xã, thị trấn tổ chức thực hiện đúng kế hoạch đề ra nhằm đẩy mạnh công 

tác tổ chức hưởng ứng cải thiện cảnh quan môi trường tại cơ sở. Đồng thời xem đây 
là một trong những tiêu chí tự đánh giá, xếp loại cuối năm và báo cáo về Phòng Tài 

nguyên và Môi trường vào sáng thứ Hai hàng tuần. 

Các xã, thị trấn vận động, tuyên truyền trên mọi phương tiện thông tin về đảm 

bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn; kiểm tra, tư vấn kiến thức an toàn thực phẩm 
theo phân cấp quản lý. 
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Các ngành đoàn thể huyện tiếp tục phối hợp, chỉ đạo cơ sở thực hiện tốt các 
mô hình bảo vệ môi trường hiện hữu đã hình thành và nhân rộng những mô hình 

hay, cách làm hiệu quả, thiết thực đem lại sức lan tỏa trong Nhân dân./. 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- Trung tâm Văn hóa – Thông  
tin và Thể thao huyện; 
- Các ban, ngành huyện; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- LĐVP, NC; 
- Lưu: VT.                        

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
 

Huỳnh Văn Nghị 
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