
    

  Kính gửi:  
- Các Sở, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 
 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn 
số 3737/UBND-NN ngày 29/8/2022 về việc triển khai công tác bảo vệ môi trường 

nông thôn theo Luật Bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi 
trường phổ biến quy định và đề nghị Quý cơ quan phối hợp triển khai thực hiện, 

cụ thể như sau: 

Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 (Điều 58) đã quy định các nội dung, yêu 

cầu về bảo vệ môi trường nông thôn và trách nhiệm của UBND các cấp như sau: 

“Điều 58. Bảo vệ môi trường nông thôn 

1. Yêu cầu về bảo vệ môi trường nông thôn được quy định như sau: 

a) Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có hoạt động sản xuất tiểu thủ công nghiệp, 
nông nghiệp, chế biến phải phù hợp với quy hoạch, tuân thủ quy định của pháp 

luật về bảo vệ môi trường, bảo đảm không ảnh hưởng đến chất lượng môi trường 
xung quanh; chất thải phải được thu gom, tái sử dụng, xử lý đáp ứng yêu cầu về bảo 

vệ môi trường;  

b) Cụm dân cư nông thôn phải có hệ thống thoát nước và biện pháp xử lý 

nước thải phù hợp; điểm tập kết chất thải phải được bố trí hợp lý; không chăn, 
thả động vật nuôi gây mất vệ sinh nơi công cộng; khuyến khích hoạt động tự quản 

về bảo vệ môi trường;  

c) Cảnh quan, cây xanh, ao hồ, hệ sinh thái nước mặt, nguồn nước phải 

được giữ gìn, bảo vệ, phục hồi và cải tạo;  

d) Chất thải phát sinh trên địa bàn nông thôn phải được quản lý theo quy 
định của pháp luật; chất thải sinh hoạt hữu cơ, chất thải từ chăn nuôi, chế biến 

và phụ phẩm nông nghiệp phải được thu hồi, tái sử dụng hoặc làm nguyên liệu 
sản xuất;  

đ) Chất lượng môi trường nông thôn phải được theo dõi, đánh giá; khu vực 
ô nhiễm phải được xác định, khoanh vùng, xử lý, cải tạo, phục hồi môi trường và 

thực hiện biện pháp cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường . 

2. Trách nhiệm bảo vệ môi trường nông thôn được quy định như sau: 

a) Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thống kê và quản lý các loại chất thải 
sinh hoạt, nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát sinh trên địa bàn; tổ chức hoạt 
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động giữ gìn vệ sinh, cải tạo cảnh quan nông thôn; quy định về hoạt động tự quản 
về bảo vệ môi trường trên địa bàn nông thôn; 

b) Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch 
vụ bảo đảm tuân thủ quy định về bảo vệ môi trường theo quy hoạch được phê duyệt; 

quản lý công tác thu gom và xử lý chất thải quy mô cấp huyện; đầu tư, nâng cấp hệ 
thống thoát nước và xử lý nước thải, thu gom và xử lý chất thải rắn khu vực nông 

thôn; tổ chức theo dõi, đánh giá diễn biến chất lượng môi trường; khoanh vùng, xử 
lý, cải tạo, phục hồi và cải thiện chất lượng môi trường tại các điểm, khu vực ô 

nhiễm trên địa bàn nông thôn;  

c) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo, bố trí nguồn lực thực hiện nội dung 

về bảo vệ môi trường nông thôn; chỉ đạo, tổ chức việc xử lý các loại chất thải 
phát sinh trên địa bàn nông thôn; ban hành, hướng dẫn áp dụng cơ  chế, chính 

sách ưu đãi, hỗ trợ cho hoạt động xử lý chất thải, xây dựng cảnh quan, bảo vệ 
môi trường nông thôn;  

…” 

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các văn bản: Quyết định 
số 263/QĐ-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2022 phê duyệt Chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới; Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 
năm 2022 ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc 

gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 và Quyết định số 
320/QĐTTg ngày 08 tháng 3 năm 2022 ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về huyện 

nông thôn mới; quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm 
vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng 

cao giai đoạn 2021 - 2025, trong đó có các nội dung, chỉ tiêu cụ thể đối với tiêu 
chí bảo vệ môi trường, theo đặc thù từng vùng lãnh thổ trên phạm vi toàn quốc. 

Theo đó, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản triển khai trên địa bàn tỉnh 
Trà Vinh như sau: Quyết định số 1416/QĐ-UBND ngày 28/7/2022 về Ban hành 
Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên 

địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 – 2025; Quyết định số 1039/QĐ-UBND 
ngày 15/6/2022 về việc Ban hành Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới; quy định thị 

xã, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí huyện 
nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 1306/QĐ-UBND 

ngày 13/7/2022 về ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí xã nông 
thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 

1417/QĐ-UBND ngày 28/7/2022 về ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu 
mẫu tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025.  

Để hướng dẫn địa phương thực hiện các nội dung bảo vệ môi trường nông 
thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành các văn bản: Hướng dẫn số 

04/HD-STNMT ngày 04/8/2022 về thực hiện một số chỉ tiêu của tiêu chí môi 
trường thuộc bộ tiêu chí huyện nông thôn mới, huyện nông thôn mới nâng cao 

trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 – 2025; Hướng dẫn số 06/HD-STNMT 
ngày 12/8/2022 về thực hiện một số chỉ tiêu của tiêu chí số 17 về Môi trường và 
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an toàn thực phẩm thuộc Bộ tiêu chí xã nông thôn mới; tiêu chí số 17 về Môi 
trường và tiêu chí số 18 về Chất lượng môi trường sống Bộ tiêu chí xã nông thôn 

mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 – 2025; Công văn số 
2469/STNMT-QLMT ngày 23/8/2022 về việc tiếp tục hướng dẫn thực hiện chỉ 

tiêu 7.4 trong xây dựng huyện nông thôn mới; Công văn số 1432/STNMT-QLMT 
ngày 30/5/2022 về việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường làng nghề. Trong 

đó đã hướng dẫn thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường nông thôn theo yêu 
cầu tại Điều 58 Luật Bảo vệ môi trường, như: bảo vệ môi trường đối với cơ sở 

sản xuất, kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề; cụm dân cư; cảnh quan, cây 
xanh, ao hồ, nguồn nước mặt; các biện pháp thu gom và xử lý chất thải, theo dõi 

diễn biến chất lượng môi trường, khắc phục ô nhiễm, cải tạo và phục hồi chất 
lượng môi trường nông thôn.  

Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Quý cơ quan theo chức năng, nhiệm 
vụ huy động nguồn lực, tập trung ưu tiên thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí về 
bảo vệ môi trường nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 

theo các hướng dẫn đã ban hành nhằm thực hiện các nội dung về bảo vệ môi 
trường nông thôn được quy định tại Điều 58 của Luật Bảo vệ môi trường. 

Trên đây nội dung triển khai công tác bảo vệ môi trường nông thôn theo 
quy định của Luật Bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị 

Quý cơ quan quan tâm cùng chỉ đạo thực hiện. Trong quá trình triển khai thực 
hiện, có vấn đề vướng mắc, phát sinh, đề nghị Quý cơ quan gửi văn bản về Sở Tài 

nguyên và Môi trường để tổng hợp, rà soát, hoàn thiện, bổ sung hướng dẫn đảm 
bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn và các quy định của pháp luật hiện hành hoặc 

báo cáo tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét. 

Trân trọng kính gửi./. 
 

 

Nơi nhận:     
- Như trên; 
- UBND tỉnh (b/c); 
- BTG TU (b/c); 
- Giám đốc Sở (b/c); 
- Phòng TNMT các huyện, thị xã, thành phố (th/h); 
- Lưu: VT, MT. 
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