
 

UBND TỈNH PHÚ THỌ 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /TNMT-CCMT 
V/v thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng 

nông thôn mới năm 2021 và giai đoạn tiếp theo 
   

Phú Thọ, ngày       tháng       năm 2021 

 

Kính gửi: UBND các huyện, thành, thị. 

 

Thời gian qua, việc thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông 

thôn mới của các địa phương đã cho thấy nhiều kết quả tích cực, đáng khích lệ. 

Chất lượng môi trường nông thôn ngày càng được nâng cao, công tác bảo vệ 

môi trường dần đi vào nề nếp, người dân đã nhận thức được tầm quan trọng của 

công tác bảo vệ môi trường đối với đời sống; hạ tầng môi trường nông thôn 

được cải thiện, mạng lưới tiêu thoát nước, thu gom xử lý rác thải được quan tâm 

đầu tư; các chương trình trồng cây bóng mát, trồng hoa ven đường, giữ vệ sinh 

môi trường được người dân đồng tình hưởng ứng tao cảnh quan môi trường 

xanh, sạch, đẹp... Tuy nhiên quá trình theo dõi, đánh giá vẫn cho thấy nhiều nội 

dung còn tồn tại: Việc thực hiện một số chỉ tiêu vẫn mang tính hình thức, chưa 

thật sự bền vững, tỷ lệ cây xanh tại các khu vực công cộng vẫn chưa đảm bảo, 

việc thu gom, xử lý rác thải vẫn chưa đáp ứng tỷ lệ, việc tổ chức vệ sinh định kỳ 

đường làng ngõ xóm còn chưa thường xuyên; hồ sơ đánh giá còn chưa đầy đủ, 

cụ thể theo hướng dẫn.  

Để phấn đấu hoàn thành Tiêu chí số 17 về Môi trường và an toàn thực 

phẩm, đáp ứng mục tiêu xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới kiểu mẫu 

của các địa phương trong năm 2021 và giai đoạn tiếp theo, Sở Tài nguyên và 

Môi trường đề nghị UBND các huyện, thành, thị hướng dẫn UBND cấp xã thực 

hiện các nội dung sau:  

- Chỉ tiêu 17.2. Tỷ lệ cơ sở sản xuất – kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, 

làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường. 

+ Rà soát, tổng hợp tất cả các các cơ sở sản xuất - kinh doanh thực hiện đầy 

đủ các quy định về bảo vệ môi trường như có hồ sơ môi trường, thực hiện các nội 

dung về bảo vệ môi trường đã cam kết trong các hồ sơ nêu trên về phân loại, xử 

lý chất thải, ... . 

+ Hoàn tất thủ tục về bảo vệ môi trường của các làng nghề, yêu cầu thực 

hiện xây dựng phương án bảo vệ môi trường làng nghề trình UBND huyện phê 

duyệt và thực hiện công tác quản lý, bảo vệ môi trường làng nghề theo đúng 

phương án được duyệt;  

+ Các cơ sở nuôi trồng thủy sản phải đảm bảo thực hiện thu gom, xử lý 

chất thải rắn đúng quy định và không sử dụng thuốc, hóa chất đã hết hạn sử 

dụng hoặc ngoài danh mục cho phép. 
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- Chỉ tiêu 17.3. Xây dựng cảnh quan, môi trường xanh - sạch - đẹp, an toàn. 

Đề nghị các xã khi thực hiện nội dung này cần đánh giá cụ thể các nội 

dung đã làm, không nêu chung chung. Đặc biệt lưu ý các nội dung chính như: 

Các kế hoạch và huy động nhân dân thực hiện vệ sinh định kỳ tại khu dân cư tập 

trung, khu vực công cộng, không để xảy ra hiện tượng xả nước thải, chất thải rắn 

bừa bãi gây mất mỹ quan khu vực công cộng; có điểm tập kết rác thải, đổ rác 

đúng nơi quy định, không để xảy ra tình trạng rác thải, phân gia súc, gia cầm, 

bao bì thuốc bảo vệ thực vật bừa bãi gây mất vệ sinh công cộng; trồng cây xanh 

liên tục trên các đường liên xã, liên thôn và nội đồng để đảm bảo vi khí hậu, tạo 

cảnh quan, bóng mát; diện tích trồng cây xanh phải đảm bảo bằng hoặc lớn hơn 

2 m2/người, ưu tiên các điểm công cộng.  

- Chỉ tiêu 17.5. Chất thải rắn trên địa bàn và nước thải khu dân cư tập 

trung được thu gom, xử lý theo quy định. 

+ Về nước thải: Yêu cầu làm rõ hệ thống tiêu thoát nước bảo đảm nhu cầu 

tiêu thoát nước của khu vực, không có hiện tượng tắc nghẽn, tù đọng nước thải 

và ngập úng. Đối với khu vực không thể xây dựng hệ thống tiêu thoát nước tập 

trung, hộ gia đình phải có công trình thu gom và xử lý nước thải như bể tự hoại 

hoặc hố gas lắng cặn trước khi thải ra ngoài môi trường.  

+ Về xử lý rác thải: Trong thời gian chờ Nhà máy xử lý rác thải phát điện 

tại xã Trạm Thản đi vào hoạt động, đề nghị các xã có phương án cụ thể trong việc 

thu gom, xử lý chất thải sinh hoạt tạm thời, không để chất thải gây ảnh hưởng 

chung đến môi trường của xã. Ngoài ra, trong hồ sơ đề nghị đạt chuẩn nông thôn 

mới phải đánh giá cụ thể về việc thu gom, vận chuyển, xử lý lượng bao bì thuốc 

bảo vệ thực vật, rác thải y tế, chất thải nguy hại sau khi sử dụng trên địa bàn. Chất 

thải rắn từ hộ gia đình cần được phân loại xử lý; khuyến khích thực hiện phân loại 

theo hình thức: Chất thải rắn hữu cơ dùng cho chăn nuôi gia súc, chôn lấp cùng 

với phân gia súc trong đất ruộng, vườn để làm phân bón cho nông nghiệp; chất 

thải vô cơ thu gom để xử lý tập trung tại địa phương. 

- Chỉ tiêu 17.6. Tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt  

hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch. 

Quá trình báo cáo cần rà soát thống kê cụ thể số lượng hộ gia đình có nhà 

tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch (sạch nhà, 

sạch bếp, sạch ngõ theo nội dung cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 

sạch” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động), có các dẫn 

chứng về các số liệu đưa ra.  

-  Chỉ tiêu 17.7. Tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ 

sinh môi trường.  

Đề nghị khi thống kê tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo 

vệ sinh môi trường phải lấy số liệu thực tế của địa phương. Đánh giá cụ thể các 

chuồng trại chăn nuôi đảm bảo các điều kiện vệ sinh môi trường như: Vị trí xây 



3 

 

  

dựng chuồng nuôi gia súc, gia cầm phải tách biệt với nhà ở và nguồn nước sinh 

hoạt, không làm công trình chăn nuôi trên mặt sông, ao, hồ, đầm. Đối với các cơ 

sở chăn nuôi tập trung quy mô lớn phải có vị trí phù hợp với quy hoạch; Chất 

thải rắn trong chăn nuôi phải được thu gom và xử lý đảm bảo, không xả trực tiếp 

ra khu vực xung quanh; Có đủ hồ sơ, thủ tục pháp lý về bảo vệ môi trường theo 

quy định.  

Đề nghị địa phương nghiêm túc tổ chức triển khai theo nội dung hướng 

dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở sẽ kiểm tra, hướng dẫn và đánh giá 

khách quan các kết quả thực hiện. Riêng đối với xây dựng nông thôn mới kiểu 

mẫu, đề nghị các xã thực hiện theo Quyết định số 2662/QĐ-UBND ngày 

24/10/2019 của UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn 

mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Phú Thọ đến năm 2020. 

 

 Sở Tài nguyên và Môi trường trân trọng đề nghị UBND các huyện, thành, 

thị quan tâm, phối hợp chỉ đạo thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo);  

- GĐ, PGĐ Sở (Ô. Thọ); 

- VPĐP NTM tỉnh;  

- CCBVMT; 

- Lưu VT. (Kiên.3b) 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 
Nguyễn Bá Thọ 
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