ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

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

Số: 3976 /UBND-TN

Thừa Thiên Huế, ngày 21 tháng 6 năm 2019

V/v hướng dẫn thực hiện xử phạt hành chính
các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ môi
trường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Kính gửi:
- Giám đốc các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Trưởng Công an các huyện, thị xã, thành phố;
- Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn;
- Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh,
Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Huế, Trung
tâm Công viên cây xanh Huế.
Qua thời gian thực hiện đề án Ngày chủ nhật xanh, "Hãy hành động để Thừa
Thiên Huế thêm xanh - sạch - sáng", bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn
nhiều vấn đề cần giải quyết, tình trạng rác thải trên đường phố, công viên được thải
bỏ không đúng nơi quy định; tình trạng rải vàng mã ở nơi công cộng, rải xuống các
dòng sông, kênh rạch, ao hồ vẫn còn phổ biến; hành vi đổ thải trộm chất thải xây
dựng làm ảnh hưởng cảnh quan, môi trường, an toàn giao thông, gây nhiều bức xúc
trong nhân dân. Vì vậy, cùng với quá trình tuyên truyền, vận động thay đổi ý thức
của công đồng cũng phải đồng thời triển khai các chế tài xử lý vi phạm đối với hành
vi vi phạm làm ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường, xả rác thải cũng như chất thải
không đúng nơi quy định.
Nhằm tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh và xử lý các
hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường, vệ sinh nơi công cộng trên địa
bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có hiệu quả, UBND tỉnh hướng dẫn thực hiện xử lý một
số hành vi vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên
Huế, cụ thể như sau:
1. Căn cứ xử lý vi phạm hành chính
- Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014;
- Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012;
- Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi
tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số
97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của
Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một
số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính;

- Nghị định 165/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định việc
quản lý, sử dụng và danh mục các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được sử
dụng để phát hiện vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông và bảo vệ môi
trường;
- Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về Quản lý chất
thải và phế liệu;
- Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;
- Nghị định 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 quy định xử phạt vi phạm hành
chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.
2. Các hành vi vi phạm cần lưu ý tập trung xử lý
2.1. Đối với chất thải rắn sinh hoạt:
- Vứt, thải, bỏ đầu, mẩu và tàn thuốc lá không đúng nơi quy định tại khu chung
cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng;
- Vứt, thải, bỏ rác thải sinh hoạt không đúng nơi quy định tại khu chung cư,
thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng (bao gồm rải, thả và đốt giấy giả tiền, vàng
mã nơi công cộng);
- Vệ sinh cá nhân (tiểu tiện, đại tiện) không đúng nơi quy định tại khu chung
cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng;
- Vứt, thải rác thải sinh hoạt trên vỉa hè, đường phố hoặc vào hệ thống thoát
nước thải đô thị hoặc hệ thống thoát nước mặt trong khu vực đô thị;
- Chôn lấp, đổ thải, tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt trái với quy định về bảo vệ
môi trường.
2.2. Đối với chất thải rắn công nghiệp (bao gồm chất thải rắn xây dựng):
- Đổ chất thải rắn xây dựng ra đường bộ không đúng nơi quy định;
- Đổ chất thải rắn xây dựng trong phạm vi đất dành cho đường bộ;
- Đổ trái phép chất thải rắn xây dựng trong phạm vi đất dành cho đường bộ ở
đoạn đường ngoài đô thị;
- Đổ trái phép chất thải rắn xây dựng ra đường phố.
- Chôn lấp, đổ thải, tiếp nhận chất thải rắn công nghiệp (bao gồm chất thải rắn
xây dựng) trái với quy định về bảo vệ môi trường.
3. Thống nhất một số cách hiểu các từ ngữ và hành vi
3.1. Nơi công cộng (địa điểm công cộng) là nơi phục vụ chung cho nhu cầu
của nhiều người (bao gồm cả sông, suối, ao, hồ…).
3.2. Giấy giả tiền, vàng mã còn gọi là tiền địa phủ, tiền vàng bạc, tiền vàng
mã. Là loại tiền không do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành, được làm
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bằng giấy, có kích thước giống (hoặc gần giống) với tiền thật, tiền nước ngoài hoặc
giấy tiền vãn sanh (in chữ cổ ngữ lên trang giấy) sử dụng trong các lễ hội, các nghi
lễ thờ cúng, đám tang. Đồ mã, hàng mã là đồ vật hay mô hình được làm bằng giấy,
tre hoặc chất liệu khác có hình dáng giống hoặc gần giống với con người, con vật,
các vật dụng, đồ dùng trong sinh hoạt hàng ngày của con người, được dùng để đốt
(hóa vàng), thả trong các nghi lễ thờ cúng, đám tang, các lễ hội.
Việc rải, thả và đốt giấy giả tiền, vàng mã nơi công cộng là hành vi xả rác tại
nơi công cộng. Chủ xe ô tô đưa tang, chủ thuyền phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về
hành vi xả rác từ phương tiện của mình, là đối tượng bị xử lý hành chính khi phát
hiện có hành vi vi phạm.
3.3. Rác thải rắn xây dựng được xem là rác thải rắn công nghiệp (phát sinh từ
hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ - hiểu theo Điểm 4, Điều 3, Nghị định số
38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về Quản lý chất thải và phế liệu).
3.4. Cá nhân, hộ gia đình, tổ chức bỏ rác ra đường để đơn vị thu gom rác
tiến hành thu gom nhưng không đúng giờ quy định, không đúng yêu cầu quy định
được xem là hành vi vứt, thải, bỏ rác thải sinh hoạt không đúng nơi quy định tại khu
chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng.
4. Yêu cầu chung trong xử phạt vi phạm hành chính
Việc xử phạt vi phạm hành chính các hành vi vi phạm phải đảm bảo trình tự,
thủ tục đã được quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính. Công tác phát hiện và
xử lý vi phạm cần triển khai đúng quy định, nhanh và kịp thời. Trong quá trình xem
xét để ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, trường hợp cần thiết để đảm bảo
tính chính xác, minh bạch, khách quan của quyết định xử phạt, người có thẩm
quyền xử phạt tiến hành xác minh bằng văn bản, xem xét ý kiến giải trình theo quy
định của pháp luật.
Mức phạt tiền đối với các hành vi vi phạm hành chính được nêu tại Mục 5 dưới
đây là mức phạt tiền quy định đối với hành vi vi phạm hành chính của cá nhân; mức
phạt tiền đối với hành vi vi phạm hành chính của tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền
với cùng hành vi vi phạm hành chính của cá nhân.
5. Mức xử phạt
5.1. Mức xử phạt liên quan đến rác thải rắn sinh hoạt, rác thải rắn xây
dựng, và vệ sinh cá nhân
5.1.1. Hành vi vứt, thải, bỏ đầu, mẩu và tàn thuốc lá không đúng nơi quy định
tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng xử phạt theo quy định tại
Điểm a Khoản 1 Điều 20 Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính
phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (mức
phạt 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng).
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5.1.2. Hành vi vệ sinh cá nhân (tiểu tiện, đại tiện) không đúng nơi quy định tại
khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng xử phạt theo quy định tại
Điểm b Khoản 1 Điều 20 Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính
phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (mức
phạt 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng).
5.1.3. Hành vi vứt, thải, bỏ rác thải sinh hoạt không đúng nơi quy định tại khu
chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng xử phạt theo quy định tại Điểm c
Khoản 1 Điều 20 Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy
định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (mức phạt
3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng).
5.1.4. Hành vi vứt, thải rác thải sinh hoạt trên vỉa hè, đường phố hoặc vào hệ
thống thoát nước thải đô thị hoặc hệ thống thoát nước mặt trong khu vực đô thị xử
phạt theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 20 Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày
18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực
bảo vệ môi trường (mức phạt 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng).
5.1.5. Hành vi chôn, lấp, đổ, thải, tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt và chất
thải rắn công nghiệp trái với quy định về bảo vệ môi trường; tiếp nhận chất thải rắn
sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp nhưng không có biện pháp xử lý hoặc không
chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý xử phạt theo quy định tại Khoản 9 Điều
20 Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (mức phạt từ 2.000.000
đồng đến 1.000.000.000 đồng; xem xét tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành
chính - Tính theo khối lượng đổ thải và mức độ nguy hại của chất thải).
5.2. Mức xử phạt đối với rác thải xây dựng liên quan đến quản lý đường bộ,
đường sắt
5.2.1. Đổ chất thải rắn xây dựng ra đường bộ không đúng nơi quy định xử phạt
theo quy định tại Điểm đ Khoản 2 Điều 12 Nghị định 46/2016/NĐ-CP ngày
26/5/2016 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ
và đường sắt (mức phạt 300.000 đồng đến 400.000 đồng);
5.2.2. Đổ chất thải rắn xây dựng trong phạm vi đất dành cho đường bộ xử phạt
theo quy định tại Điểm a Khoản 5 Điều 12 Nghị định 46/2016/NĐ-CP ngày
26/5/2016 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ
và đường sắt (mức phạt 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng);
5.2.3. Hành vi người điều khiển xe thực hiện hành vi đổ trái phép chất thải rắn
xây dựng trong phạm vi đất dành cho đường bộ ở đoạn đường ngoài đô thị xử phạt
theo quy định tại Khoản 3 Điều 20 Nghị định 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 quy
định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
(mức phạt 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng).
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5.2.4. Hành vi người điều khiển xe thực hiện hành vi đổ trái phép chất thải rắn
xây dựng ra đường phố xử phạt theo quy định tại Khoản 4 Điều 20 Nghị định
46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh
vực giao thông đường bộ và đường sắt (mức phạt 10.000.000 đồng đến 15.000.000
đồng).
6. Quy trình xác minh, xử phạt
6.1. Đối với hành vi vi phạm trực tiếp phát hiện
Các lực lượng được giao thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường tại các địa
phương, các lực lượng chức năng có thẩm quyền xây dựng kế hoạch và tổ chức
kiểm tra, giám sát, phát hiện các hành vi vi phạm. Trong trường hợp phát hiện các
hành vi vi phạm, các lực lượng chức năng nhanh chóng làm việc với cá nhân, tổ
chức thực hiện hành vi vi phạm, tiến hành lập ngay biên bản vi phạm hành chính và
xử phạt. Thời gian từ lúc trực tiếp phát hiện hành vi vi phạm, lập biên bản vi phạm
đến lúc ra quyết định xử lý vi phạm hành chính không được quá thời hạn 07 ngày.
Quy trình lập biên bản và ban hành quyết định xử phạt hành chính thực hiện
theo quy định của pháp luật.
6.2. Đối với hành vi vi phạm xác định thông qua các thiết bị ghi nhận hình
ảnh và thông tin phản ánh
Hình ảnh phản ánh vi phạm bao gồm:
- Hình ảnh ghi nhận trực tiếp từ hệ thống ghi nhận hình ảnh do Trung tâm
Giám sát, điều hành đô thị thông minh quản lý (bao gồm cả các thiết bị ghi nhận
hình ảnh của các tổ chức, cá nhân, đơn vị khác đầu tư nhưng đã được phép đấu nối
vào hệ thống giám sát điều hành đô thị thông minh);
- Hình ảnh được các cá nhân, tổ chức phản ánh qua kênh tiếp nhận của Trung
tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh đã được Trung tâm xác minh thông tin
theo quy định.
Khi ghi nhận có hình ảnh vi phạm, trong thời gian không quá một giờ, Trung
tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh phải gửi thông tin đến UBND và Công
an thành phố, thị xã, huyện nơi xảy ra hành vi vi phạm để tiếp nhận, xác minh, xử
lý.
UBND thành phố, thị xã, huyện giao cơ quan Công an cùng cấp phối hợp với
UBND cấp xã nơi xảy ra hành vi vi phạm tổ chức xác minh thông tin phản ánh để
xử lý theo quy trình như sau:
Bước 1. Tiến hành xác minh thông tin của cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm
được phản ánh. Thời gian thực hiện nội dung này không quá 10 ngày làm việc.
Công an thành phố, thị xã, huyện chủ trì phối hợp với các phòng ban chức
năng liên quan và UBND cấp xã nơi xảy ra vi phạm mời cá nhân, tổ chức có liên
quan làm việc, lập biên bản xác minh tình tiết vụ việc vi phạm hành chính. Trường
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hợp tổ chức, cá nhân không thừa nhận đã có hành vi vi phạm thì thực hiện xác minh
hành vi vi phạm thông qua các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương hoặc
người làm chứng (nếu có) để lập biên bản vi phạm hành chính.
Công an, các phòng ban chức năng của thành phố, thị xã, huyện và UBND cấp
xã nơi tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm thường trú, tạm trú hoặc đóng trụ sở có
trách nhiệm phối hợp cung cấp thông tin và hỗ trợ xác minh hành vi vi phạm trong
thời gian không quá 02 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu phối hợp, hỗ trợ.
Bước 2. Tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính trong thời gian không quá
01 ngày kể từ khi Biên bản xác minh tình tiết vụ việc vi phạm hành chính được lập
và xác định đúng đối tượng, hành vi vi phạm.
Bước 3. Ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Trường hợp không
thuộc thẩm quyền, tiến hành chuyển hồ sơ vụ việc và Biên bản vi phạm hành chính
đến người có thẩm quyền để đề nghị ban hành quyết định xử lý vi phạm hành chính.
Thời gian từ lúc lập biên bản vi phạm hành chính đến ra quyết định xử phạt vi phạm
hành chính không quá 07 ngày.
Bước 4: Công khai các hình ảnh về hành vi vi phạm của cá nhân, tổ chức (kể
cả đã xử lý hành chính cũng như chưa đủ căn cứ xử lý hành chính) lên các phương
tiện thông tin đại chúng, truyền thông, mạng xã hội, bảng thông tin tổ dân phố nơi
xảy ra vi phạm, mục hình ảnh vi phạm của Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị
thông minh… để tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức của cộng đồng.
Thông tin xử lý vụ việc phải được chuyển về Trung tâm Giám sát, điều hành
đô thị thông minh để công bố.
Tổng thời gian từ khi hình ảnh phản ánh vi phạm được tiếp nhận đến khi ban
hành Quyết định xử lý vi phạm hành chính không quá 20 ngày.
Trong trường hợp vượt quá thời gian nêu trên nhưng chưa thể thực hiện ban
hành Quyết định xử lý vi phạm hành chính, Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị
thông minh chuyển thông tin của vụ việc đến Phòng Cảnh sát môi trường (Công an
tỉnh) để chủ trì, phối hợp cùng Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục điều
tra, xử lý.
7. Thẩm quyền lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính
7.1. Đối với hành vi vi phạm trực tiếp phát hiện: các lực lượng chức năng
thực hiện xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền được pháp luật quy định.
7.2. Đối với hành vi vi phạm xác định thông qua cá thiết bị ghi nhận hình
ảnh và thông tin phản ánh: giao cho lực lượng công an phối hợp với các đơn vị
liên quan xử lý theo thẩm quyền được pháp luật quy định.
8. Biểu mẫu liên quan
Thủ tục xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường được quy định cụ
thể tại Mục 1 Chương III Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và Nghị định
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81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và
biện pháp thi hành luật xử lý vi phạm hành chính, Nghị định 97/2017/NĐ-CP ngày
18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 81/2013/NĐCP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành
chính. Các mẫu biên bản và mẫu quyết định được sử dụng trong xử lý vi phạm hành
chính được ban hành kèm Nghị định 97/2017/NĐ-CP và Thông tư 07/2019/TTBCA ngày 20/3/2019 quy định về biểu mẫu xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm
quyền Công an nhân dân.
9. Tổ chức thực hiện
9.1. Sở Tài nguyên và Môi trường:
- Chịu trách nhiệm hướng dẫn về quy định, quy trình xử phạt, tổng hợp những
khó khăn vướng mắc và báo cáo UBND tỉnh trong quá trình triển khai thực hiện;
kịp thời tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung văn bản hướng dẫn này phù hợp
với tình hình triển khai trên thực tiễn.
- Theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi
phạm pháp luật trong bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.
- Mẫu hóa, hướng dẫn UBND cấp huyện, cấp xã về văn bản giao thực hiện
nhiệm vụ bảo vệ môi trường cho các lực lượng trên và nội quy, quy định về thu
gom, quản lý, xử lý chất thải, vệ sinh nơi công cộng; ban hành trước 15/7/2019.
- Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện xử lý vi phạm hành chính, gửi báo cáo
UBND tỉnh định kỳ 03 tháng/lần trước ngày 15/01, 15/4, 15/7, 15/10 hàng năm.
9.2. Sở Thông tin và truyền thông:
Chỉ đạo Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh tổ chức theo
dõi, rà soát hình ảnh để phát hiện các hành vi vi phạm và thực hiện các nhiệm vụ
liên quan đã được hướng dẫn.
9.3. Công an tỉnh:
Chỉ đạo Công an thành phố Huế, các huyện và thị xã, lực lượng cảnh sát môi
trường phối hợp với UBND các địa phương trong việc xác minh, xử lý các hành vi
vi phạm về môi trường, đặc biệt là các hành vi phát hiện qua các thiết bị ghi nhận
hình ảnh.
9.4. Sở Giao thông Vận tải:
- Tuyên truyền và tăng cường xử lý các hành vi vi phạm đổ, thải bỏ chất thải
không đúng nơi quy định vi phạm quy định về giao thông đường bộ. Chỉ đạo các
lực lượng chức năng theo nhiệm vụ, thẩm quyền được quy định để tổ chức kiểm tra,
xử lý các hành vi vi phạm về đổ rác, chất phế thải ra đường bộ, phạm vi đất dành
cho đường bộ; điều khiển xe đổ trái phép chất phế thải ra đường phố, phạm vi đất
dành cho đường bộ.
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- Chủ trì, tổ chức phối hợp giữa cơ quan đăng kiểm, lực lượng cảnh sát giao
thông, đăng ký kinh doanh và chính quyền cơ sở để tổ chức cho chủ các phương
tiện vận tải ký cam kết bảo vệ môi trường, vệ sinh phương tiện, đổ thải đúng nơi
quy định; hoàn thành việc ký cam kết trong tháng 07/2019.
9.5. Sở Xây dựng:
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương tham mưu giúp
UBND tỉnh thực hiện công tác quản lý chất thải xây dựng trên địa bàn.
- Tuyền truyền đến chủ đầu tư các công trình, nhà ở thực hiện quản lý chất thải
xây dựng theo quy định; đối với các công trình có lượng đổ thải lớn phải xác định
được điểm đổ thải trước khi thẩm tra, thẩm định hồ sơ xây dựng.
- Theo dõi, tổng hợp danh sách các công trình sẽ phá dỡ, khởi công xây dựng
(bao gồm công trình nhà ở phải có giấy phép xây dựng) trên địa bàn và danh sách các
đơn vị thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải xây dựng trên địa bàn tỉnh công bố trên
website của Sở Xây dựng để các tổ chức, cá nhân liên quan biết và phối hợp trong
công tác thu gom, vận chuyển, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải xây dựng.
- Theo chức năng, nhiệm vu tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi
phạm pháp luật trong quản lý rác thải xây dựng trên địa bàn tỉnh.
9.6. Sở Văn hóa và Thể thao, Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị
Huế, Trung tâm Công viên cây xanh Huế, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế,
UBND cấp huyện phổ biến mức xử phạt đối với hành vi vi phạm tại các biển quảng
cáo điện tử; triển khai lắp đặt (/gắn) một số biển, bảng, đề can phù hợp nơi công
cộng để phổ biến mức xử phạt đối với một số hành vi vi phạm về môi trường nhằm
nhắc nhở, ngăn chặn hành vi vi phạm, nâng cao ý thức người dân.
9.7. UBND thành phố, thị xã, huyện:
- Chỉ đạo và kiểm tra UBND các xã, phường ban hành nội quy, quy định về
thu gom, quản lý, xử lý chất thải, vệ sinh nơi công cộng,… để làm cơ sở xác định
hành vi vi phạm.
- Chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai thực
hiện hướng dẫn tại Công văn này đối với các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng
liên quan trên phạm vi, địa bàn quản lý.
- Chỉ đạo các đơn vị quản lý công viên, khu vui chơi, giải trí, khu du lịch, chợ,
nhà ga, bến xe, bến tàu, bến cảng và khu vực công cộng khác có trách nhiệm sau:
+ Niêm yết quy định về giữ gìn vệ sinh nơi công cộng;
+ Bố trí nhân lực thu gom chất thải, đảm bảo vệ sinh môi trường trong phạm
vi quản lý;
+ Bố trí công trình vệ sinh công cộng, phương tiện, thiết bị thu gom chất thải
đáp ứng nhu cầu giữ gìn vệ sinh môi trường;
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+ Phổ biến mức xử phạt các hành vi vi phạm tại nơi công cộng, các biển
quảng cáo.
- Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện xử lý vi phạm hành chính, gửi báo cáo
cho UBND tỉnh định kỳ 03 tháng/lần trước ngày 10/01, 10/4, 01/7, 10/10 hàng năm,
thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường.
9.8. UBND phường, xã, thị trấn:
- Ban hành nội quy, quy định về thu gom, quản lý, xử lý chất thải, vệ sinh nơi
công cộng… để làm cơ sở xác định hành vi vi phạm trên địa bàn quản lý, đặc biệt là
các địa điểm công cộng như sông, hồ, kênh mương, đầm phá công viên, phố đi bộ,
các địa điểm du lịch, ga tàu, bến xe, bệnh viện, trường học, khu vực các khối cơ
quan, hành chính.
- Tổ chức tuyên truyền nội quy, quy định, mức xử phạt đến người dân nắm rõ.
Niêm yết nội quy, quy định, mức xử phạt tại các địa điểm công cộng.
- Phối hợp với lực lượng Công an trong việc tiếp nhận xác minh, xử lý thông
tin vi phạm.
- Kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính theo quy định.
- Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện xử lý vi phạm hành chính, gửi báo cáo
cho UBND huyện định kỳ 03 tháng/lần trước ngày 05 của tháng tiếp theo.
9.9. Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có trách nhiệm thực hiện các quy
định về bảo vệ môi trường và giữ gìn vệ sinh nơi công cộng; phân loại, chuyển rác
thải vào thùng chứa rác công cộng hoặc đúng nơi quy định tập trung thu gom rác thải.
10. Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo Cổng thông tin điện tử phối hợp cùng Sở
Thông tin và Truyền thông tổ chức tuyên truyền rộng rãi hướng dẫn này trên truyền
hình, báo chí, mạng xã hội và các phương tin đại chúng khác để nhân dân biết, chấp
hành đúng quy định của pháp luật.
Việc áp dụng đồng bộ hướng dẫn này được thực hiện chính thức từ ngày 01
tháng 7 năm 2019 trên địa bàn toàn tỉnh. Quá trình thực hiện nếu phát sinh các khó
khăn, vướng mắc, yêu cầu các cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo UBND tỉnh để xem
xét, điều chỉnh./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- CVP và các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phan Thiên Định
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