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ỦY BAN NHÂN DÂN	        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH VĨNH LONG				Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
	......					
Số:06/CT-UBT			TX. Vĩnh Long, ngày 21 tháng 3 năm 2001.

CHỈ THỊ CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH
   V/v Khắc phục ô nhiễm môi trường khu vực  
xung quanh trường trung học Hựu Thành, huyện Trà Ôn.

	Trong thời gian khá lâu, rác của chợ Hựu Thành (huyện Trà Ôn) đổ sát cổng trường trung học Hựu Thành gây ô nhiễm môi trường tác hại đến sức khỏe nhân dân khu vực xung quanh và hơn 1.000 học sinh của trường. 

	Trước tình hình trên, cần thiết phải có biện pháp trước mắt và lâu dài để khắc phục tình hình gây ô nhiễm mùi hôi do đống rác của chợ Hựu Thành. Trên cơ sở đó, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị:

1/- Chủ tịch UBND huyện Trà Ôn khẩn trương:

- Phối hợp với Giám đốc Công ty Công trình công cộng của tỉnh: 
  + Lập phương án giải tỏa ngay đống rác ở sát cổng trường trung học Hựu Thành.
  + Lập dự án đầu tư bãi chứa rác mới cho khu vực xã Hựu Thành, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, để triển khai thực hiện. Trong khi chờ có bãi chứa rác mới, trước mắt phải lập phương án giải quyết rác khu vực chợ Hựu Thành. 

- Chỉ đạo bộ phận quản lý chợ Hựu Thành lập báo cáo đánh giá tác động môi trường chợ Hựu Thành, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, làm căn cứ để thực hiện và kiểm tra đánh giá của thanh tra chuyên ngành. 

2/- Giám đốc Sở Khoa học công nghệ và Môi trường chịu trách nhiệm:

- Tham mưu cho UBND tỉnh trong việc thực hiện một số nội dung quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường quy định tại Điều 37 Luật BVMT nhằm khắc phục tình trạng rác của các chợ, thị xã, thị trấn, thị tứ trong tỉnh nói chung và chợ Hựu Thành đổ gần trường học, khu dân cư gây ô nhiễm môi trường.
- Kiểm tra và báo cáo kết quả việc hiện chỉ thị này cho Chủ tịch UBND tỉnh. 

Chỉ thị này có hiệu lực kể từ ngày ký./-
Nơi nhận:						KT. CHỦ TỊCH UBND TỈNH
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh						PHÓ CHỦ TỊCH 
- CT, PCT.UBT							
- Sở KHCN&MT, Cty CTCC.
- BCH Hội cha mẹ học sinh tỉnh, UBH Trà Ôn.
- LĐVP, Ẩn.                                                                                          Đã kỳ
- Lưu: 1.07.02
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