
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CHI LĂNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-TNMT 
 

V/v rà soát, đánh giá tình hình thực 

hiện các chỉ tiêu, tiêu chí môi trường 

đối với các xã về đích nông thôn mới 

và các xã phấn đấu về đích nông thôn 

mới đến năm 2025 

Chi Lăng, ngày       tháng 3 năm 2023 

Kính gửi: UBND các xã trên địa bàn huyện. 

 Ngày 08/3/2023, UBND huyện Chi Lăng nhận được Báo cáo số 89/BC-

TNMT của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện về việc kết quả thực hiện tiêu 

chí 17 về môi trường trong xây dựng nông thôn mới tháng 3/2023, tại Báo cáo có 

nội dung:  

“Đối với xã phấn đấu về nông thôn mới và các xã đã được công nhận đạt 

chuẩn nông thôn mới. 

Chỉ tiêu 17.2. Tỷ lệ cơ sở sản xuất - kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề 

đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường  

- Có 09 đạt là các xã Vạn Linh, Hoà Bình, Mai Sao, Gia Lộc, Y Tịch, Quan Sơn, 

Thượng Cường, Nhân Lý, Vân Thuỷ; 

- Còn 07 xã chưa đạt là các xã Chiến Thắng, Bằng Hữu, Bắc Thuỷ, Vân An, 

Lâm Sơn, Liên Sơn, Hữu Kiên.  

Chỉ tiêu 17.3. Xây dựng cảnh quan, môi trường xanh - sạch - đẹp, an toàn 

- Có 09 đạt là các xã Vạn Linh, Hoà Bình, Mai Sao, Gia Lộc, Y Tịch, Quan Sơn, 

Thượng Cường, Vân Thuỷ, Bắc Thuỷ; 

- Còn 07 xã chưa đạt là các xã Nhân Lý, Chiến Thắng, Bằng Hữu, Vân An, Lâm 

Sơn, Liên Sơn, Hữu Kiên.  

Chỉ tiêu 17.6. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn không nguy hại 

trên địa bàn được thu gom, xử lý theo quy định 

- Có 09 đạt là các xã Vạn Linh, Hoà Bình, Mai Sao, Gia Lộc, Y Tịch, Quan Sơn, 

Thượng Cường, Vân Thuỷ, Bằng Hữu; 

- Còn 07 xã chưa đạt là các xã Nhân Lý, Chiến Thắng, Bắc Thuỷ, Vân An, Lâm 

Sơn, Liên Sơn, Hữu Kiên.  

Chỉ tiêu 17.7. Tỷ lệ bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng và chất thải 

rắn y tế được thu gom xử lý đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường 

- Có 10 đạt là các xã Mai Sao, Gia Lộc, Y Tịch, Quan Sơn, Thượng Cường, 

Nhân Lý, Vân Thuỷ, Chiến Thắng, Bằng Hữu, Bắc Thuỷ; 

- Còn 06 xã chưa đạt là các xã Vạn Linh, Hoà Bình, Vân An, Lâm Sơn, Liên 

Sơn, Hữu Kiên.  

Chỉ tiêu 17.8. Tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, thiết bị chứa nước sinh hoạt 

hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch: "Sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ" 
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- Có 09 đạt là các xã Vạn Linh, Hoà Bình, Mai Sao, Gia Lộc, Y Tịch, Quan Sơn, 

Thượng Cường, Nhân Lý, Vân Thuỷ; 

- Còn 07 xã chưa đạt là các xã Chiến Thắng, Bằng Hữu, Bắc Thuỷ, Vân An, 

Lâm Sơn, Liên Sơn, Hữu Kiên.  

Chỉ tiêu 17.11. Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn 

- Có 09 đạt là các xã Gia Lộc, Quan Sơn, Thượng Cường, Nhân Lý, Vân Thuỷ, 

Chiến Thắng, Bằng Hữu, Bắc Thuỷ, Liên Sơn; 

- Còn 07 xã chưa đạt là các xã Vạn Linh, Hoà Bình, Mai Sao, Y Tịch, Lâm Sơn, 

Liên Sơn, Hữu Kiên.  

Chỉ tiêu 17.12. Tỷ lệ chất thải nhựa phát sinh trên địa bàn được thu gom, tái 

sử dụng, tái chế, xử lý theo quy định 

- Có 08 đạt là các xã Gia Lộc, Quan Sơn, Thượng Cường, Nhân Lý, Vân Thuỷ, 

Chiến Thắng, Bằng Hữu, Bắc Thuỷ; 

- Còn 08 xã chưa đạt là các xã Vạn Linh, Hoà Bình, Mai Sao, Y Tịch, Vân An, 

Lâm Sơn, Liên Sơn, Hữu Kiên. 

1.2. Đối với xã đã được công nhận nông thôn mới nâng cao, xã đã được 

công nhận đạt chuẩn kiểu mẫu 

Xã Bằng Mạc đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã Chi Lăng đã đạt 

chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu  

Chỉ tiêu 17.1. Khu kinh doanh, dịch vụ, chăn nuôi, giết mổ (gia súc, gia 

cầm), nuôi trồng thủy sản có hạ tầng kỹ thuật về bảo vệ môi trường 

Chỉ tiêu 17.2. Tỷ lệ cơ sở sản xuất - kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng 

nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường 

Chỉ tiêu 17.3. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn không nguy hại 

trên địa bàn được thu gom, xử lý theo quy định 

Chỉ tiêu 17.4. Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt 

bằng biện pháp phù hợp, hiệu quả 

Chỉ tiêu 17.6. Tỷ lệ chất thải rắn nguy hại trên địa bàn được thu gom, vận 

chuyển và xử lý đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường 

Chỉ tiêu 17.12. Tỷ lệ chất thải nhựa phát sinh trên địa bàn được thu gom, tái 

sử dụng, tái chế, xử lý theo quy định 

Chỉ tiêu 18.7. Tỷ lệ hộ có nhà tắm, thiết bị chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh, 

nhà tiêu an toàn và đảm bảo 3 sạch 

Chỉ tiêu 18.8. Tỷ lệ bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn đảm bảo 

vệ sinh môi trường”. 

Tuy nhiên, xem xét thực tế tại các xã qua đợt kiểm tra tình hình triển khai kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023, UBND 

huyện Chi Lăng nhận thấy số liệu rà soát, đánh giá tiêu chí môi trường của các xã 

chưa phản ánh đúng thực trạng, mức độ thực hiện của từng chỉ tiêu trong tiêu chí. 

Trên cơ sở Công văn số 466/STNMT-BVMT ngày 06/3/2023 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường về việc rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu, 
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tiêu chí môi trường đối với các xã về đích nông thôn mới và huyện phấn đấu về 

đích nông thôn mới đến năm 2025; Công văn số 501/STNMT-BVMT ngày 

07/3/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc duy trì thực hiện công tác 

môi trường và hoàn thiện theo các tiêu chí môi trường theo Bộ tiêu chí quốc gia 

giai đoạn 2021-2025 và Các chỉ tiêu, tiêu chí ban hành kèm theo các Quyết định 

số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về 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; Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của 

Thủ tướng Chính phủ về ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới kiểu 

mẫu giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ 

tướng Chính phủ về 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. 

UBND huyện yêu cầu UBND các xã rà soát, đánh giá số liệu đúng thực tế đối 

với từng chỉ tiêu của tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới năm 2023 

(xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; xã phấn đấu đạt nông thôn mới 

nâng cao năm 2023; xã đã được công nhận nông thôn mới nâng cao, xã đã được 

công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; xã chưa về đích nông thôn mới). 

Đánh giá tình hình thực hiện và triển khai các biện pháp, giải pháp thực hiện duy 

trì các chỉ tiêu trong tiêu chí môi trường đã đạt. Lộ trình thực hiện, khôi phục các 

chỉ tiêu chưa đạt, không còn đạt (Báo cáo thể hiện kết quả thực hiện, đánh giá 

chung, khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị; kế hoạch triển khai những nội 

dung công việc chưa hoàn thành cần tiếp tục thực hiện). 

Kết quả rà soát, đánh giá của UBND các xã gửi đến UBND huyện (qua 

phòng Tài nguyên và Môi trường huyện) chậm nhất trong ngày 15/3/2023 và 

báo cáo định kỳ trước ngày 06 hàng tháng để tổng hợp báo cáo./. 

UBND huyện yêu cầu UBND các xã trên địa bàn huyện nghiêm túc thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                                                                                           
- Như trên; 

- TT Huyện uỷ; 

- TT HĐND huyện 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Phòng NN và PTNT huyện; 

- Lưu: VT, TNMT, CTS. 

                                                                                    

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Phùng Văn Nghĩa 
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