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THÔNG BÁO 

Về việc không đốt rơm rạ sau thu hoạch lúa trên địa bàn phƣờng 

 

 

Trong những năm gần đây bà con nhân dân sau khi thu hoạch lúa thường 

đốt rơm, rạ  ngay trên đồng ruộng, gây ô nhiễm môi trường không khí, gây hiện 

tượng mù khói và hạn chế tầm nhìn của người và phương tiện khi tham gia giao 

thông, ảnh hưởng đến sinh hoạt và sức khỏe của người dân. Bên cạnh đó, sau 

khi thu hoạch người dân thường phơi nông sản (thóc, lạc) trên đường gây cản 

trở, mất an toàn giao thông.  

Thực hiện Công văn số 1361/UBND-KT ngày 27/4/2022 của UBND thị 

xã Hương Trà về việc hạn chế đốt rơm rạ sau thu hoạch của người dân trên địa 

bàn thị xã. Đồng thời, để tăng cường chỉ đạo thực hiện các giải pháp hạn chế đốt 

rơm rạ sau thu hoạch, nhằm bảo vệ môi trường, không làm thoái hóa đất và mất 

cân bằng hệ sinh thái tự nhiên trên đồng ruộng, UBND phường thông báo đến bà 

con nhân dân trên địa bàn phường thực hiện nghiêm một số nội dung chính sau: 

1. Khuyến cáo mọi người dân tuyệt đối không phơi thóc, rơm rạ, tuốt lúa, 

đốt rơm rạ trên các tuyến đường giao thông gây ra tình trạng mất an toàn giao 

thông và vệ sinh môi trường trên địa bàn phường. 

Không đốt rơm rạ trên các xứ đồng, đặc biệt gần hoặc dưới đường dây 

điện hạ thế, trung thế và các khu vực khác gây ảnh hưởng đến an toàn lưới điện 

và gây ảnh hưởng về vệ sinh môi trường xung quanh. 

2.  Đề nghị các HTXNN, Tổ trưởng các tổ dân phố trên địa bàn thường 

xuyên kiểm tra, giám sát, phát hiện kịp thời tình trạng bà con nhân dân không 

tuân thủ thông báo của UBND phường để nhắc nhở và có biện pháp xử lý phù 

hợp. 

3. Đề nghị UBMTTQVN, Trưởng các Đoàn thể phường phối hợp thực 

hiện công tác tuyên truyền, vận động bà con nhân dân không đốt rơm rạ sau thu 

hoạch lúa để triển khai tổ chức thực hiện tốt.  

Vậy, UBND phường thông báo đến các HTXNN, Tổ trưởng các tổ dân 

phố trên và bà con nhân dân trên địa bàn phường nghiêm túc thực hiện./. 
Nơi nhận: 

- TT TDP (T/b); 

- Đài TT phường (T/b); 

- Trang TTĐT phường; 

- Lưu VT. 
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