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   Kính gửi: - Các phòng, ban, ngành, Mặt trận và các đoàn thể huyện. 

- Các cơ quan, đơn vị, trường học đóng trên địa bàn huyện. 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Để thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường trước, trong và sau tết Nguyên 

đán Quý Mão năm 2023 trên địa bàn huyện; nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường, tạo 

cảnh quan môi trường sạch đẹp trong dịp tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Ủy 

ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Đối với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: 

- Chỉ đạo, tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường, chỉnh trang đường làng, 

ngõ xóm; đặc biệt tập trung các khu công cộng, khu dân cư, đường làng, ngõ xóm, 

các điểm tập kết rác thải, điểm tập kết vật liệu, phế liệu, dọc các tuyến giao 

thông,…đảm bảo môi trường cảnh quan, sạch, đẹp trước, trong và sau dịp tết 

Nguyên đán Quý Mão năm 2023. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân xây dựng đời sống văn 

hoá, bảo vệ môi trường trong khu dân cư, thực hiện đổ rác đúng nơi quy định; phát 

quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, nạo vét kênh mương tránh ngập úng khi có 

mưa lớn; chủ động xây dựng phương án thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải (lưu 

ý tại khu dân cư, nơi công cộng, dọc sông, suối, ven đường, chợ… những khu vực 

chưa có đơn vị thu gom, vận chuyển và xử lý). 

- Phối hợp với đơn vị được giao thực hiện thu gom rác thải sinh hoạt tại địa 

phương tăng tần suất thu gom và thông báo thời gian thu gom cho nhân dân được 

biết để thực hiện. 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý các hành vi vi phạm về vệ sinh môi 

trường, không để phát sinh các điểm tập kết rác mới cũng như các điểm nóng về vệ 

sinh môi trường, xoá bỏ các điểm tập kết rác tự phát tại các khu vực giáp ranh giữa 

các xã, khu vực ít người qua lại gây mất vệ sinh môi trường. 

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường: 

- Phối hợp với UBND các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị liên quan tham 

mưu cho UBND huyện thực hiện tốt công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh 

quan, mỹ quan trên địa bàn huyện trước, trong và sau tết Nguyên đán Quý Mão 

năm 2023. 



- Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc, tham mưu xử lý kịp thời các trường 

hợp không thực hiện hoặc thực hiện qua loa, hình thức. 

3. Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện: 

- Tham mưu chỉ đạo nhà thầu, đơn vị thi công xây dựng các công trình trên 

địa bàn huyện thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường xây dựng. Thực hiện thu 

gom, hoàn trả mặt bằng, mặt đường, vỉa hè; kịp thời dọn vệ sinh, sửa chữa những 

địa điểm hư hỏng tại các công trình công cộng trong quá trình xây dựng. 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát và đôn đốc đơn vị thu gom, xử lý rác thải 

trên địa bàn thực hiện thu gom, vận chuyển rác thải phát sinh trên địa bàn và xử lý 

theo quy định; tăng tần suất thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt; không để xảy ra tình 

trạng ứ đọng rác thải tại các vị trí công cộng, gây ô nhiễm môi trường, mỹ quan dịp 

trước, trong và sau tết Nguyên đán năm 2023. 

4. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện: Tăng cường công 

tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và Nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ 

môi trường; hưởng ứng thực hiện vệ sinh môi trường, chỉnh trang đường làng, ngõ 

xóm, đảm bảo vệ sinh môi trường trước, trong và sau tết Nguyên đán Quý Mão 

năm 2023. 

5. Các cơ quan, đơn vị, trường học đóng trên địa bàn: Thực hiện tốt công tác 

vệ sinh môi trường; tổ chức dọn vệ sinh môi trường trong và ngoài cơ quan, đơn 

vị; thường xuyên chỉnh trang khuôn viên trụ sở cơ quan, đơn vị và đặc biệt trong 

dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. 

Với nội dung trên, đề nghị các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  

Gửi bản điện tử: 
- Như trên; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường; 

- Lưu: VT 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Kiệm 
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