ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN KIẾN XƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 654 /UBND-TNMT

Kiến Xương, ngày 28 tháng 6 năm 2022

V/v không đốt rơm rạ để bảo vệ môi
trường và trật tự an toàn giao thông.

Kính gửi:
- Các phòng, ban, đơn vị có liên quan
- Chủ tịch UBND xã, thị trấn
Hiện nay, ở một số địa phương trên địa bàn huyện xuất hiện tình trạng phơi,
đốt rơm rạ trên đường giao thông và trên đồng ruộng kết hợp với thời tiết nóng nực
ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, đời sống của nhân dân, cảnh quan môi trường và
trật tự an toàn giao thông. Thực hiện công văn số 2194/UBND-NNTNMT ngày
24/6/2022 của UBND tỉnh Thái Bình về việc chỉ đạo không đốt rơm rạ để bảo vệ
môi trường và trật tự an toàn giao thông, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu:
1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn khẩn trương triển khai các biện pháp
để bảo đảm trên địa bàn không xảy ra tình trạng đốt rơm rạ ở đồng ruộng, không
phơi thóc, rơm rạ, tuốt lúa, đốt rơm rạ trên đường giao thông; Xử lý kịp thời và
kiên quyết các vụ việc vi phạm; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm
trước UBND huyện nếu để xảy ra vi phạm.
2. Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị: Công an, Tài nguyên và Môi trường,
Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và thủ trưởng các phòng,
ban, đơn vị phụ trách xã chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc và phối hợp với địa phương trong
việc chỉ đạo thực hiện và xử lý vi phạm theo thẩm quyền.
3. Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với các sở, ngành, đơn
vị liên quan tuyên truyền, vận động và triển khai các mô hình ứng dụng khoa học kỹ
thuật sử dụng rơm rạ trong sản xuất nấm, phân hữu cơ, phân vi sinh phục vụ sản xuất
và đời sống.
4. Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện, đài truyền thanh các xã, thị trấn
thường xuyên đưa tin, bài tuyên truyền trên hệ thống phát thanh, truyền thanh.

UBND xã, thị trấn gửi báo cáo kết quả thực hiện của địa phương về UBND
huyện (qua phòng Tài nguyên và Môi trường) trước ngày 30/7/2022 để tổng hợp
báo cáo theo quy định.
Nhận công văn này, yêu cầu thủ trưởng các phòng ban của huyện, Chủ tịch
UBND các xã, thị trấn khẩn trương triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưư VT, TNMT.
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