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THÔNG BÁO 
VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN XÃ. 

Những năm qua, cấp ủy Đảng và chính quyền từ tỉnh đến xã luôn quan tâm và 

triển khai thực hiện việc phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ, cải thiện môi trường. 

Tuy nhiên, tình hình ô nhiễm môi trường thời gian gần đây có chiều hướng gia 

tăng nhất là ô nhiễm trong lĩnh vực xây dựng, chăn nuôi và trồng trọt, làm ảnh hưởng 

đến sức khỏe của Nhân Dân, gây bức xúc trong dư luận, tác động tiêu cực đến quá trình 

phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nguyên nhân chính là do công tác tuyên 

truyền của cấp ủy chính quyền, MTTQ và các đoàn thể có thời điểm còn hạn chế, công 

tác kiểm tra về môi trường chưa thường xuyên, đặc biệt là ý thức chấp hành bảo vệ môi 

trường của một số hộ gia đình cá nhân trong chăn nuôi, trong  giết mổ gia súc, trong 

kinh doanh, trong xây dựng còn kém nhưng chưa bị cơ quan pháp luật xử lý vi phạm. 

Để khắc phục các tồn tại, hạn chế nêu trên góp phần bảo vệ môi trường, bảo vệ 

sức khỏe của Nhân dân. UBND xã yêu cầu: 

1/ Các thôn tiếp tục thực hiện tốt công tác thu gom rác thải trên địa bàn thôn theo 

quy định, yêu cầu các hộ gia đình thực hiện nghiêm túc việc tập hợp, phân loại rác, theo 

hướng dẫn của thôn, nghiêm cấm việc vứt rác sinh hoạt, chất thải rắn và sản phẩm nông 

nghiệp sau thu hoạch bừa bãi trên các tuyến đường, các lòng sông, lòng cừ làm ảnh 

hưởng tới môi trường, cảnh quan và an toàn giao thông. Đồng thời tích cực hưởng ứng 

tuần lễ vệ sịnh tiêu độc khử trùng trong chính gia đình và khu dân cư mình đang sinh 

sống. 

2/ Đối với các hộ chăn nuôi, hộ giết mổ gia súc, gia cầm phải thực hiện tốt công 

tác tiêu độc khử trùng để bảo vệ đàn gia súc gia cầm, hiện nay tỉnh thái bình dịch tả lợn 

châu phi đang có biểu hiện tái phát trở lại tại một số huyện, xã trong tỉnh. Trên địa bàn 

xã An Đồng thời gian vừa qua tình hình dịch bệnh trên đàn lợn đã xảy ra ở 1 số thôn tập 

trung chủ yếu ở 2 thôn Đồng Tâm, thôn Bắc Dũng chưa rõ nguyên nhân bệnh. Tại khu 

vực bờ đê sông Hóa thôn Đào Xá, sông Luộc thôn Đồng Tâm xuất hiện tình trạng hộ 

chăn nuôi khi có lợn mắc bệnh bị chết không báo cáo với cán bộ thú y, công chức tài 

nguyên môi trường và cơ sở thôn để xử lý mà lén lút   vứt xác lợn chết ra các khu vực 

này gây ô nhiễm môi trường và là tác nhân bùng phát lây lan dịch bệnh ra diện rộng. Để 

đảm bảo an toàn cho người chăn nuôi đề nghị các hộ hàng ngày phát hiện các dấu hiệu 

bất thường, dấu hiện của bệnh dịch tả lợn châu phi, nếu phát hiện có bệnh phải kịp thời 



báo cho Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng cán bộ ban chăn nuôi thú y xã hoặc các ông 

trưởng thôn và thực hiện tốt 5 không trong phòng chống dịch đó là: 

Không giấu dịch 

Không mua bán vận chuyển gia súc gia cầm bị bệnh chết 

Không vứt xác gia súc gia cầm chết ra ngoài môi trường 

Không sử dụng thức ăn thừa có chứa sản phẩm từ gia súc gia cầm chưa qua xử lý 

nhiệt. 

Khi gia súc gia cầm bị mắc bệnh gia đình phải phối hợp với cán bộ thú y, công 

chức tài nguyên môi trường và đồng chí trưởng thôn để tiêu hủy theo đúng quy định. 

Nghiêm cấm việc hộ gia đình cá nhân vứt xác lợn chết ra ngoài môi trường sông, ngòi, 

nơi công cộng, nếu cá nhân hộ gia đình nào vi phạm vứt xác gia súc gia cầm bị mắc 

bệnh chết ra ngoài môi trường thì sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. 

3/ Các công ty, doanh nghiệp đóng trên địa bàn xã phải thực hiện nghiêm túc các 

quy định trong cam kết về bảo vệ môi trường đã được cơ quan nhà nước thẩm định, phê 

duyệt. 

4/ UBND xã giao cho Công chức tài nguyên môi trường, công an xã, ban chăn 

nuôi thú y và các ông trưởng thôn thường xuyên kiểm tra việc chấp hành của cá nhân hộ 

gia đình, của doanh nghiệp trong việc bảo vệ môi trường kịp thời báo cáo về UBND xã 

để xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật. 

  UBND xã khuyến khích mọi người dân trong xã tố giác, cung cấp bằng chứng 

đối với các tổ chức, cá nhân không chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường. Đặc 

biệt là các trường hợp cố tình dấu dịch, mang xác gia súc gia cầm đã chết ra nơi công 

cộng vứt làm ảnh hưởng đến môi trường.  

5/ Đề nghị UBMTTQ việt nam xã, các đoàn thể trong xã phố kết hợp với UBND 

xã và các thôn tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân trong xã thực hiện 

tốt luật bảo vệ môi trường góp phần bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe của Nhân dân. 

Trên đây là thông báo của UBND xã An Đồng về việc tăng cường bảo vệ môi 

trường trên địa bàn xã, đề nghị các tổ chức, cá nhân hộ gia đình thực hiện tốt thông báo 

này góp phần bảo vệ môi trường, nâng cao sức khỏe của Nhân Dân. 

 

T.M UBND XÃ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Bùi Đình Thao 
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