
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN AN PHÚ 

 

Số:        /UBND-TH 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

An Phú, ngày      tháng  3  năm 2020 

V/v Tình hình tư tưởng, nguyện 

vọng nhân dân trong tỉnh  

tháng 02 năm 2020 
 

 

 

Kính gửi:   

               - Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang; 

               - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang. 

 

 

        Thực hiện Báo cáo số 111/BC-MTTQ-BTT ngày 06/3/2020 của Ban Thường 

trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang về tình hình tư tưởng, nguyện 

vọng nhân dân trong tỉnh tháng 02 năm 2020; Công văn số 641/STNMT-MT ngày 

16/3/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh về việc rà soát nội dung phản ánh 

của nhân dân tháng 02 năm 2020. 

Ủy ban nhân dân huyện An Phú báo cáo như sau: 

1. Kết quả kiểm tra, rà soát (đính kèm biên bản làm việc): 

- Ngày 18 tháng 3 năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện đã rà soát, kiểm tra và 

làm việc với Doanh nghiệp Tư nhân Tùng Phát (đơn vị khai thác Chợ An Phú) theo 

nội dung phản ánh của người dân. Rác thải còn tồn đọng tại phía sau (cặp bờ Kênh 

Thầy Ban) và phía bên trái khu vực chợ nông sản Chợ An Phú (trong nền nhà trống 

Khu dân cư), khối lượng rác tồn khoảng 50kg, chủ yếu túi ni long do các tiểu thương 

vứt bừa bãi, gây ô nhiễm môi trường. 

- Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Doanh nghiệp Tư nhân Tùng Phát (đơn vị 

khai thác Chợ An Phú) thường xuyên vệ sinh sạch sẽ chợ và phạm vi khai thác,  trang 

bị thùng đựng rác, tuyên truyền các tiểu thương bỏ rác đúng nơi quy định, không để 

tồn đọng rác thải, nước thải gây ô nhiễm môi trường. 

2. Thời gian khắc phục, xử lý: 

- Ủy ban nhân dân huyện đã cấp 200 thùng đựng rác, thể tích 120 lít cho các 

xã, thị trấn bố trí các điểm công cộng. Trong đó đã bố trí bổ sung thị trấn An Phú 

15 thùng.  

- Xử lý rác tồn đọng: Xí nghiệp Môi trường Đô thị đã thu gom, xử lý dứt điểm 

rác thải tồn đọng tại khu vực người dân phản ánh. 

3. Định hướng giải pháp xử lý lâu dài trong thời gian tới: 

 - Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục tuyên truyền người dân trang bị dụng cụ 

đựng rác trước nhà, bỏ rác đúng nơi quy định. Xử lý nghiêm các trường hợp vứt rác 

bừa bãi gây ô nhiễm môi trường. Đồng thời, giám sát việc thực hiện thu gom, xử lý 

rác của Xí nghiệp Môi trường Đô thị An Phú. 



- Rà soát các khu vực rác còn tồn đọng chưa được thu gom và bố trí thùng đựng 

rác tại các điểm công cộng phục vụ người dân bỏ rác đúng nơi quy định. Xây dựng 

kế hoạch quản lý chất thải rắn. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh, đơn vị khai thác chợ trên địa bàn huyện để xảy ra tình ô nhiễm môi trường. 

Ủy ban nhân dân huyện An Phú báo cáo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt 

Nam tỉnh, sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT. 
 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Huynh 
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