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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN HÀ QUẢNG 

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /UBND-TNMT Hà Quảng, ngày       tháng 9 năm 2021 

V/v trả lời phản ánh của công 

dân xóm Cọt Phố, xã Tổng Cọt, 

huyện Hà Quảng 

 

  
Kính gửi: Ha Anh Tran 

Địa chỉ: Xóm Cọt Phố, xã Tổng Cọt, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng 

(Số điện thoại: 0983452963) 

 
Ngày 21 tháng 9 năm 2021 Ủy ban nhân dân huyện Hà Quảng nhận được 

phản ánh của công dân Ha Anh Tran, địa chỉ: Cọt phố - Tổng Cọt - Hà Quảng, 

số điện thoại: 0983452963, phản ánh trên hệ thống kết nối Cao Bằng với nội 

dung như sau: 

- Tiêu đề phản ánh: Rác thải môi trường - Cây cổ thụ. 

- Nội dung phản ánh như sau (trích nguyên nội dung phản ánh): “Vấn đề 

rác thải ở chợ tổng cọt tuy đã phản ánh nhiều lần nhưng vẫn chưa một lần nào 

được quan tâm. Tưởng rằng những lần trước đã giải quyết xong nhưng không. 

Không hề Được 1 2 hôm lại đâu vào đó. Thật sự quá mất lòng tin vào chính 

quyền và cách giải quyết của cấp trên.- Đường đường là nhÀ văn hoá của xóm 

nhưng lại chất đống đầy rác ở đối diện. Là nơi tập kết rác cả tháng không mang 

đi huỷ - Thêm 1 điểm nữa là  CÂYCỔ THỤ -CÂY ĐƯỢC CÔNG NHẬN LÀ CÂY 

DI SẢN VIỆT NAM. Nhưng lại là nơi để người dân tập kết rác.Nhìn thật khủng 

khiếp. Là cây di sản phải được bảo vệ, đã để biển phải sạch sẽ thoáng mát. Để 

khi khách đi qua chụp ảnh và thăm quan ngồi mát chứ. Nhưng không. Ở đây để 

rác ạ. Tập kết rác và tất cả thùng rác ở khu đó đều để chồng chất ở đó. Là một 

người dân ở đây tôi thấy rất ngại. Mỗi khi có khách đến làng muốn chụp ảnh 

đều không thể che hết rác đi. Nào là rác rồi đồ kệ những người bán hàng ngày 

chợ. Nhìn tổng thể rất bẩn. Khủng khiếp lắm ạ. Và những người dân sống xung 

quang rất ảnh hưởng bởi không  khí  những mùi ôi thiu phải hít thở hằng ngày. 

Tôi rất mong một lần nữa. Được các cấp có thẩm quyền quan tâm một lần nữa. 

Thật sự vào cuộc về vấn đề này. Tôi xin cám ơn”.(có ảnh kèm theo nội dung 

phảm ánh). 

Sau khi xem xét nội dung phản ánh; căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn theo phân cấp quản lý. Chủ tịch UBND huyện giao Phòng Tài nguyên - Môi 

trường huyện chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cho 

UBND huyện xem xét, xác minh, trả lời cho công dân theo quy định.  

Qua xem xét, xác minh tại thực địa. Ủy ban nhân dân huyện xin được trả 

lời ý kiến phản ánh của công dân như sau: 
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1. “Vấn đề rác thải ở chợ tổng cọt tuy đã phản ánh nhiều lần nhưng vẫn 

chưa một lần nào được quan tâm. Tưởng rằng những lần trước đã giải quyết 

xong nhưng không. Không hề Được 1 2 hôm lại đâu vào đó. Thật sự quá mất 

lòng tin vào chính quyền và cách giải quyết của cấp trên. 

Vấn đề rác thải ở Chợ Tổng Cọt cũng như các chợ xã trên địa bàn huyện 

Hà Quảng. Ngay từ đầu năm Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo phòng Tài 

nguyên và Môi trường kiểm tra tại thực địa về địa điểm quét, thu gom, vận 

chuyển và xử lý rác thải trên địa bàn. Đồng thời phòng Tài nguyên và Môi 

trường cũng đã lập biên bản giao nhiệm vụ cho Ủy ban nhân dân xã Tổng Cọt 

cũng như là đơn vị thực hiện quét, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải của 

Chợ Tổng Cọt (Biên bản kiểm tra địa điểm thu gom rác tại Chợ Tổng Cọt ngày 

30 tháng 3 năm 2021); ngoài giao nhiệm vụ tại biên bản, Ủy ban nhân huyện đã 

ban hành nhiều văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ trong công tác quản lý, 

bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện như: Công văn số 156/UBND-TNMT 

ngày 20 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Hà Quảng về việc tăng 

cường thực hiện trách nhiệm trong công tác quản lý, bảo vệ môi trường, kiểm 

soát ô nhiễm môi trường không khí và xử lý triệt để các điểm nóng về ô nhiễm 

bụi, khí thải trên địa bàn; Công văn số 2361/UBND-TNMT ngày 20 tháng 9 

năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Hà Quảng về việc tăng cường thực hiện 

trách nhiệm trong công tác quản lý, bảo vệ môi trường trên địa bàn và các văn 

bản khác có liên quan. Tuy nhiên công tác quản lý, bảo vệ môi trường vẫn chưa 

thật sự được người dân, chính quyền địa phương và đơn vị thực hiện công tác vệ 

sinh môi trường xã Tổng Cọt quan tâm và thực hiện đầy đủ trách nhiệm, đúng 

thẩm quyền, theo quy định. 

Để giải quyết triệt để vấn đề trên, Ủy ban nhân dân huyện sẽ chỉ đạo Ủy 

ban nhân dân xã Tổng Cọt và các đơn vị liên quan nêu cao tinh thần trách nhiệm 

trong công tác quản lý, bảo vệ môi trường trên địa bàn xã Tổng Cọt và xử lý 

nghiêm đối với các trường hợp có hành vi vi phạm trong công tác quản lý, bảo 

vệ môi trường theo quy định, thẩm quyền. 

2. Đường đường là nhÀ văn hoá của xóm nhưng lại chất đống đầy rác ở 

đối diện. Là nơi tập kết rác cả tháng không mang đi huỷ - Thêm 1 điểm nữa là  

CÂY CỔ THỤ -CÂY ĐƯỢC CÔNG NHẬN LÀ CÂY DI SẢN VIỆT NAM. Nhưng 

lại là nơi để người dân tập kết rác. Nhìn thật khủng khiếp. Là cây di sản phải 

được bảo vệ, đã để biển phải sạch sẽ thoáng mát. Để khi khách đi qua chụp ảnh 

và thăm quan ngồi mát chứ. Nhưng không. Ở đây để rác ạ. Tập kết rác và tất cả 

thùng rác ở khu đó đều để chồng chất ở đó. 

Ngay sau khi có phản ánh của công dân, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ 

đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Tổng Cọt xác minh 

thực địa tại 02 địa điểm (Lũng Hoàng đối diện Nhà Văn hóa xóm Cọt Phố; gốc 

cây sung) và sau khi xác minh thực địa, cơ quan chuyên môn cùng chính quyền 

địa phương đã phối hợp với đơn vị thực hiện thu gom, vận chuyển và xử lý rác 

thải trên địa bàn xã Tổng Cọt đến bãi rác Rù Rả, xã Nội Thôn để xử lý. Hiện tại 

không còn rác thải tồn đọng tại 02 địa điểm nêu trên.   
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Trên đây là ý kiến trả lời của Ủy ban nhân dân huyện Hà Quảng đối với 

nội dung phản ánh của công dân Ha Anh Tran, xóm Cọt Phố, xã Tổng Cọt, 

huyện Hà Quảng./. 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Ban tiếp công dân huyện; 

- Trang hệ thống kết nối Cao Bằng; 

- Ủy ban nhân dân xã Tổng Cọt; 

- Lưu: VT, TNMT(Huệ). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Triệu Đình Dũng 
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