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I. Thông tin liên hệ 

1. Hộp thư công vụ: trungtamvsmtdtyenmo.ym@ninhbinh.gov.vn   

 

2. Danh sách lãnh đạo: 

 

STT Họ và tên Chức danh Quê quán 
Nơi thường trú Ngày tháng 

năm sinh 

Số điện 

thoại 
Hộp thư công vụ 

1 Ngô Văn Quang Giám đốc  

Yên Lâm, Yên 

Mô, Ninh 

Bình 

Phố Phúc Trì, 

P.Nam Thành, 

Thành phố Ninh 

Bình 

24/8/1970 0904041395 Quangnv.vsmtdt@ninhbinh.gov.vn 

2 Hoàng Anh Tuấn Phó giám đốc  

Khánh Thịnh, 

Yên Mô, Ninh 

Bình 

TT Yên Thịnh, Yên 

Mô, Ninh Bình 
20/6/1978 0982869536 Tuanha.vsmtdt@ninhbinh.gov.vn 

  

II. Vị trí, chức năng: 

Trung tâm vệ sinh môi trường đô thị huyện Yên Mô là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc UBND huyện, có tư cách pháp nhân, có con dấu 

và tài khoản riêng. Trụ sở làm việc tại thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. 

 

 



III. Nhiệm vụ, quyền hạn:   

- Tổ chức quét dọn, thu gom rác thải, lề đường, vỉa hè, các trục đường chính của khu trung tâm huyện thuộc địa bàn Thị trấn Yên Thịnh, 

phân loại hoặc xử lý và vận chuyển về bãi rác theo quy định. 

- Thu gom rác thải của các thùng rác công cộng và các hộ gia đình về nơi quy định, vận chuyển về bãi rác của tỉnh xử lý theo quy định 

- Tham mưu cho UBND đôn đốc các xã chỉ đạo các thôn, xóm, quét dọn vệ sinh, khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải công cộng và các 

hộ gia đình về nơi quy định. 

- Tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt những quy định về đảm bảo vệ sinh môi trường, hướng dẫn phân loại rác thải ngay tại các 

hộ gia đình và cơ quan, triển khai ứng dụng phát triển các dịch vụ bảo vệ môi trường đô thị. 

- Phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra việc thực hiện các quy định của Nhà nước và quy ước cộng đồng dân cư về bảo vệ môi 

trường và vệ sinh môi trường, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền để xử lý các vi phạm. 

- Trực tiếp thu tiền dịch vụ vệ sinh môi trường của các hộ gia đình trên địa bàn thị trấn Yên Thịnh và các cơ quan đơn vị trên địa bàn theo 

mức quy định. 

- Quản lý vận hành hệ thống điện chiếu sáng công cộng, cổng chào điện tử trang trí, chạy chữ tuyên truyền trên địa bàn thị trấn Yên Thịnh 

và xã Mai Sơn;  

- Trồng quản lý chăm sóc, cắt tỉa cây xanh đô thị, cây viền cảnh, quản lý bồn hoa khu trung tâm huyện và làm các dịch vụ về vệ sinh môi 

trường trên theo quy định; Thực hiện các nhiệm vụ theo quy chế tổ chức hoạt động của Trung tâm 

- Thực hiện các dịch vụ về vệ sinh môi trường đô thị khác được giao. 

- Xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm của Trung tâm vệ sinh môi trường đô thị huyện trình UBND huyện phê duyệt. 

- Tổ chức hoạt động dịch vụ phù hợp với lĩnh vực chuyên môn, khả năng của đơn vị và đúng với quy định của Pháp luật. 

- Được ký hợp đồng thuê khoán công việc đối với những công việc không cần thiết bố trí biên chế thường xuyên tại đơn vị. 

- Phối hợp với các tổ chức kinh tế - xã hội ứng dụng khoa học chuyển giao công nghệ về bảo vệ môi trường, trong thực hiện các dịch vụ bảo 

vệ môi trường tại địa phương. 
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