
Phụ lục IV 

TRÁCH NHIỆM CỦA UBND CẤP XÃ  

        Ệ  TRIỂN KHAI LUẬT      Ệ                     

                                    -                                                          

 

Nội dung 
UBND cấp xã 

Mô tả nội dung 

Điều, khoản 

thi hành 

Trách nhiệm quản lý 

nhà nước về bảo vệ 

môi trường của Ủy 

ban nhân dân cấp xã 

a) Tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, quy chế, quy ước về 

giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường; xây dựng và tổ chức thực hiện dự 

án, nhiệm vụ về bảo vệ môi trường; 

b) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện kiểm soát nguồn ô 

nhiễm; tiếp nhận đăng ký môi trường; phòng ngừa, ứng phó sự cố môi 

trường trên địa bàn theo quy định của pháp luật; tổ chức quản lý các 

nguồn thải trên địa bàn theo phân công, phân cấp; chịu trách nhiệm 

trước Ủy ban nhân dân cấp huyện về việc để xảy ra ô nhiễm môi trường 

trên địa bàn; 

c) Tổ chức theo dõi, giám sát, cảnh báo, quản lý chất lượng môi trường 

và quản lý chất thải trên địa bàn theo thẩm quyền hoặc theo phân cấp 

của Ủy ban nhân dân cấp huyện; cải tạo, phục hồi môi trường; bảo tồn 

thiên nhiên và đa dạng sinh học; 

d) Truyền thông nâng cao nhận thức, xây dựng ý thức về bảo vệ môi 

trường trong cộng đồng; vận động người dân tham gia giữ gìn vệ sinh, 

bảo vệ môi trường; hướng dẫn cộng đồng dân cư trên địa bàn đưa nội 

Khoản 3 

Điều 168 



Nội dung 
UBND cấp xã 

Mô tả nội dung 

Điều, khoản 

thi hành 

dung bảo vệ môi trường vào hương ước, quy ước, xây dựng nông thôn 

mới, gia đình văn hóa; 

đ) Kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường theo thẩm 

quyền hoặc chuyển người có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp 

luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về bảo vệ môi trường theo 

thẩm quyền; 

e) Huy động và sử dụng nguồn lực cho công tác bảo vệ môi trường theo 

quy định của pháp luật; 

g) Tổ chức thu thập thông tin về môi trường, báo cáo môi trường theo 

quy định của pháp luật; 

h) Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường khác do Ủy ban nhân dân cấp 

huyện giao. 

Hướng dẫn đăng ký 

môi trường 

Tiếp nhận Đăng ký môi trường của dự án đầu tư, cơ sở sản xuất kinh 

doanh, dịch vụ (Lưu ý: trách nhiệm mới). 

Điều 49 

Bảo vệ môi trường 

làng nghề 

- Lập, triển khai thực hiện phương án bảo vệ môi trường cho làng nghề 

trên địa bàn; 

- Hướng dẫn hoạt động của tổ chức tự quản về bảo vệ môi trường làng 

nghề. 

Khoản 4 

Điều 56 



Nội dung 
UBND cấp xã 

Mô tả nội dung 

Điều, khoản 

thi hành 

Bảo vệ môi trường 

nơi công cộng  

 

- Hướng dẫn cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có trách nhiệm thực 

hiện quy định về bảo vệ môi trường và giữ gìn vệ sinh nơi công cộng; 

phân loại, chuyển rác thải vào từng loại thùng chứa rác công cộng hoặc 

đúng nơi quy định tập trung rác thải; không để vật nuôi gây mất vệ sinh 

nơi công cộng. 

- Chỉ đạo tổ chức, cá nhân quản lý công viên, khu vui chơi, giải trí, khu 

kinh doanh, dịch vụ tập trung, chợ, nhà ga, bến xe, bến tàu, bến cảng, 

bến phà và khu vực công cộng khác thực hiện các chức năng về bảo vệ 

môi trường nơi công cộng. 

Khoản 1, 2 

Điều 59 

 

Bảo vệ môi trường 

đối với hộ gia đình, 

cá nhân 

Hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân thực hiện trách nhiệm bảo vệ môi 

trường 

Khoản 1, 2  

Điều 60 

 

Phân loại, lưu giữ, 

chuyển giao chất thải 

rắn sinh hoạt 

Hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân thực hiện phân loại, lưu giữ, chuyển 

giao chất thải rắn sinh hoạt 

Điều 75 

 

 Điểm tập kết, trạm 

trung chuyển chất 

thải rắn sinh hoạt 

Bố trí mặt bằng điểm tập kết, trạm trung chuyển đáp ứng yêu cầu kỹ 

thuật về bảo vệ môi trường 

Điều 76 



Nội dung 
UBND cấp xã 

Mô tả nội dung 

Điều, khoản 

thi hành 

Thu gom, vận chuyển 

chất thải rắn sinh 

hoạt 

- Lựa chọn cơ sở thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt thông qua 

hình thức đấu thầu hoặc đặt hàng, giao nhiệm vụ.  

- Kiểm tra việc tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường 

trong việc thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt; xử lý hành vi vi 

phạm pháp luật về quản lý chất thải rắn sinh hoạt theo thẩm quyền; xem 

xét, giải quyết kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ 

gia đình, cá nhân có liên quan đến việc thu gom, vận chuyển chất thải 

rắn sinh hoạt; 

- Chủ trì, phối hợp với cơ sở thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh 

hoạt, cộng đồng dân cư, tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở để xác định 

thời gian, địa điểm, tần suất và tuyến thu gom chất thải rắn sinh hoạt; 

- Hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt 

cho cơ sở thu gom, vận chuyển hoặc đến điểm tập kết đúng quy định; 

hướng dẫn cộng đồng dân cư giám sát và công khai trường hợp không 

tuân thủ quy định về phân loại, thu gom chất thải rắn sinh hoạt. 

Điều 77 

Xử lý chất thải rắn 

sinh hoạt 

- Lựa chọn cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt thông qua hình thức đấu 

thầu hoặc đặt hàng, giao nhiệm vụ.  

Điều 78 

Trách nhiệm phòng 

ngừa sự cố môi 

trường 

Xây dựng năng lực phòng ngừa, cảnh báo nguy cơ sự cố môi trường 

trên địa bàn.  

Điều 122 



Nội dung 
UBND cấp xã 

Mô tả nội dung 

Điều, khoản 

thi hành 

Phục hồi môi trường 

sau sự cố môi trường 

Kiểm tra, giám sát hoạt động phục hồi môi trường của chủ dự án đầu tư, 

cơ sở.  

Khoản 1 

Điều 126 

Trách nhiệm yêu cầu 

bồi thường thiệt hại 

và xác định thiệt, hại 

về môi trường 

Yêu cầu bồi thường thiệt hại về môi trường do ô nhiễm, suy thoái gây ra 

trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý. 

Điểm a 

Khoản 2 

Điều 131 

Nguồn lực cho bảo vệ 

môi trường 

Đảm bảo ngân sách nhà nước có mục chi riêng cho hoạt động bảo vệ 

môi trường và bố trí tăng dần trong từng giai đoạn, phù hợp với khả 

năng ngân sách và yêu cầu, nhiệm vụ về bảo vệ môi trường.  

Điều     

Trách nhiệm và 

quyền hạn của tổ 

chức chính trị - xã 

hội, tổ chức chính trị 

xã hội - nghề nghiệp, 

tổ chức xã hội - nghề 

nghiệp 

Tạo điều kiện để tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - 

nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp thực hiện các quyền quy định 

tại khoản 2 Điều 158.  

Khoản 3 

Điều 158 

Quyền và nghĩa vụ 

của cộng đồng dân cư 

- Xây dựng hệ thống trực tuyến tiếp nhận, xử lý, trả lời phản ánh, kiến 

nghị của tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về bảo vệ môi trường. 

 

Điều 159 



Nội dung 
UBND cấp xã 

Mô tả nội dung 

Điều, khoản 

thi hành 

Kiểm tra, thanh tra 

về bảo vệ môi trường, 

kiểm toán trong lĩnh 

vực môi trường 

Tổ chức kiểm tra về bảo vệ môi trường đối với hộ gia đình, cá nhân và 

đối tượng thuộc thẩm quyền tiếp nhận đăng ký môi trường trên địa bàn; 

chỉ đạo việc tham gia phối hợp kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường 

đối với các trường hợp quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 160 hoặc theo 

yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. 

Điểm e 

Khoản 1 

Điều 160 

Xử lý vi phạm 

- Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, nhân 

sự phụ trách về bảo vệ môi trường lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây 

phiền hà, nhũng nhiễu cho tổ chức, cá nhân, bao che cho tổ chức, cá 

nhân vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường hoặc thiếu trách nhiệm để 

xảy ra ô nhiễm, sự cố môi trường thì tùy tính chất, mức độ vi phạm mà 

bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách 

nhiệm hình sự; trường hợp gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy 

định của pháp luật. 

Điều 161 
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