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Kính gửi: Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Lạng Sơn. 

 

Thực hiện Công văn số 27/STNMT-BVMT ngày 06/01/2021 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn về việc đề nghị cung cấp thông tin thực 

hiện Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường của tỉnh năm 2021, UBND 

huyện Đình Lập cung cấp một số nội dung như sau: 

1. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được phân loại tại nguồn (%)  

Huyện chưa có các chương trình, mô hình phân loại chất thải rắn sinh 

hoạt tại nguồn được triển khai thực hiện, cũng như chưa có các cuộc khảo sát 

thực tế về khối lượng chất thải rắn sinh hoạt được phân loại tại nguồn. Biện 

pháp thực hiện chủ yếu là tuyên truyền người dân tự phân loại tại nguồn: phân 

loại chất thải có thể tái chế, tái sử dụng để bán phế liệu, chất thải hữa cơ được sử 

dụng trong chăn nuôi, phần chất thải còn lại được xử lý bằng biện pháp phù hợp 

tình hình thực tế nhưng hạn chế tối đa những ảnh hưởng tiêu cực đến môi 

trường.  

2. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được xử lý đáp ứng yêu cầu về bảo vệ 

môi trường (%) 

Đến nay, hai thị trấn (thị trấn Đình Lập, thị trấn Nông Trường Thái Bình) 

và xã Đình Lập đã được triển khai dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải 

do Công ty TNHH MTV Áo Xanh thực hiện, chất thải rắn sinh hoạt sau khi thu 

gom được vận chuyển đến Bãi xử lý chất thải thôn Bình Chương I, xã Đình Lập 

xử lý bằng biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường. Chất thải rắn sinh hoạt của 

các xã còn lại được các hộ gia đình tự thu gom, xử lý, nhưng biện pháp chưa đáp 

ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường. 

Khối lượng 

chất thải rắn 

sinh hoạt được 

thu gom (tấn) 

Khối lượng chất thải rắn 

sinh hoạt được xử lý đáp 

ứng yêu cầu về bảo vệ môi 

trường (tấn) 

Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được xử lý đáp 

ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường (%) 

1 2 3 

10.419 6.864,123 66,0 

 3. Số lượng công chức, cán bộ thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước 

về bảo vệ môi trường (cấp huyện và cấp xã) trên địa bàn 

 Địa bàn huyện có 13 công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về 

bảo vệ môi trường: cấp huyện 01 công chức; cấp xã 12 công chức. 
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 4. Tỷ lệ xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị về ô nhiễm môi trường 

thông qua đường dây nóng (%) 

 Năm 2021, huyện không nhận được thông tin, kiến nghị về ô nhiễm môi 

trường thông qua đường dây nóng. 

  UBND huyện Đình Lập kính gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng 

Sơn xem xét, tổng hợp./.  

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 
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