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UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ SƠN BÌNH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 12/UBND 
V/v tiếp tục triển khai thực hiện 

Đề án Phân loại rác thải sinh 

hoạt tại nguồn  

Sơn Bình, ngày 23 tháng 02 năm 2022 

 

Kính gửi:  

- Các đ/c Bí thư Chi bộ, Thôn trưởng 6 thôn;     

- Các đ/c Trưởng đoàn công tác tại các thôn.     

Thực hiện Đề án phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn 

huyện Hương Sơn nói chung và xã Sơn Bình nói riêng, thời gian vừa qua, 6/6 thôn 

đã triển khai thực hiện Đề án và tích cực tuyên truyền vận động bà con nhân dân 

thực hiện phân loại rác, xử lý chất thải hữu cơ dễ phân hủy thành phân hữu cơ vi 

sinh, rác thải vô cơ khó phân hủy tiến hành cho HTX DV môi trường thu gom đưa 

xử lý tập trung.  

Đến nay, HTX DV Môi trường Sơn Bình đã chính thức đi vào hoạt động thu 

gom rác thải khó phân hủy trên địa bàn 5 thôn, bước đầu hoạt động thuận lợi, được 

bà con nhân dân đồng tình tiếp nhận. Tổng số hộ tham gia dịch vụ thu gom rác so 

với tổng số hộ dân trên địa bàn là 437/895 hộ chiếm tỷ lệ 48,8%. 

Trong thời gian tới, để tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án phân loại và xử lý 

rác thải sinh hoạt tại nguồn, UBND xã Sơn Bình đề nghị các đ/c Bí thư, thôn 

trưởng và Đoàn công tác tại các thôn tiếp tục thực hiện một số nội dung sau: 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn bà con nhân dân 

thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, phân loại đúng. 

- Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân đăng ký tham gia dịch vụ thu gom 

rác của HTX DV Môi trường Sơn Bình đảm bảo tối thiểu 80% số hộ dân tham gia. 

Tham gia đóng phí thu gom rác là bắt buộc với các hộ dân. 

Giao cho Đoàn công tác tại các thôn phối hợp cùng Ban mặt trận thôn trực 

tiếp vận động các hộ đăng ký và tổng hợp danh sách tăng mới các hộ tham gia dịch 

vụ thu gom rác để triển khai cho HTX môi trường tiến hành thu gom đồng loạt 

trong thời gian tới.  

- Riêng đối với thôn 2 triển khai cho người dân đăng ký sử dụng và nộp tiền 

thu gom rác cho HTX DV Môi trường thu gom trong Quý II/2022. Danh sách 

đăng ký dịch vụ thu gom rác nộp về UBND xã qua đ/c Tâm chậm nhất vào ngày 

04/3/2022 để có kế hoạch triển khai thu gom. 

- Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện xử lý chất thải dễ phân hủy 

thành phân hữu cơ bằng chế phẩm vi sinh Hatimic. Hiện nay, UBND xã có cung 

ứng chế phẩm vi sinh Hatimic với mức giá 12.000đ/gói (đã được hỗ trợ 60% giá 

theo NQ123 của HĐND tỉnh), đề nghị các hộ có nhu cầu liên hệ trực tiếp đ/c Tâm 

(CC Địa chính) để mua chế phẩm xử lý. 



 2 

Đây là nội dung quan trọng, đề nghị các Chi bộ, các Thôn, Đoàn công tác tại 

các thôn thực hiện nghiêm túc, hiệu quả./. 

 

Nơi nhận:        TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

- TT Đảng ủy, HĐND xã (B/cáo)           CHỦ TỊCH 

- Như trên;              
- Lưu VP-UBND, NTM xã.  

 

 

 

 

                     Nguyễn Huy Lợi 
 

 

 



 3 

 

 


