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Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La
Thực hiện Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 18/3/2022 của UBND tỉnh
Sơn La về thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh
năm 2022; Công văn số 2095/STNMT-QLMT ngày 13/6/2022 của Sở Tài
nguyên & Môi trường về việc báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 82/KHUBND ngày 18/3/2022 của UBND tỉnh, Ban Dân tộc báo cáo kết quả tuyên
truyền, triển khai thực hiện như sau:
1. Công tác tuyên truyền
Ban Dân tộc đã quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức và người lao
động trong cơ quan về các nội dung của Chỉ thị số 41/CT-TTg ngày 01/12/2020
về một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn; Kế hoạch số
82/KH-UBND ngày 18/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thu gom, vận
chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh năm 2022.
Ngoài ra, Ban Dân tộc còn lồng ghép nội dung tuyên truyền vào các lớp
tập huấn cung cấp thông tin cho Người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu
số; tập huấn công tác dân tộc cho cán bộ bản đặc biệt khó khăn nhằm tuyên
truyền chính sách pháp luật, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc thu
gom, xử lý chất thải rắn, bảo vệ môi trường…
2. Kết quả triển khai
Sau khi quán triệt, 100% công chức và người lao động cơ quan đã nhận
thức đúng đắn, thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường, nêu gương
trong lối sống, làm việc, sinh hoạt, lan tỏa tới cộng đồng dân cư, góp phần giữ
gìn mỹ quan, môi trường, thực hiện tốt công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất
thải rắn sinh hoạt đảm bảo đúng quy định. Tích cực tuyên truyền và hưởng ứng
các chương trình hành động tại cơ quan, đơn vị và khu dân cư phát động thu
gom chất thải rắn để vận chuyển, xử lý theo quy định.
Trong 6 tháng đầu năm Ban Dân tộc đã lồng ghép nội dung Tuyên truyền
về thu gom, xử lý chất thải rắn tại 4 hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác dân
tộc cho 178 học viên là Trưởng bản, Bí thư các bản đặc biệt khó khăn trên địa
bàn tỉnh.

3. Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm
Tiếp tục quán triệt và đăng tải Chỉ thị số 41/CT-TTg ngày 01/12/2020 của
Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 18/3/2022 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn
tỉnh năm 2022; các văn bản liên quan đến thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt
trên trang thông tin điện tử của Ban https://bandantoc.sonla.gov.vn.
Tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức và nhân dân tham gia
các hoạt động hưởng ứng về thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn
tỉnh Sơn La, tại cơ quan đơn vị và khu dân cư.
Trên đây là báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm 2022 của Ban Dân tộc, kính
gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.
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