
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN THẠCH THÀNH 
 

Số:           /UBND-VHTT 

V/v đẩy mạnh các hoạt động 

tuyên truyền, công tác vệ sinh 

môi trường, chỉnh trang đô thị 

đảm bảo mỹ quan phục vụ Đại 

hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

       Thạch Thành, ngày        tháng 7 năm 2020 

 

         Kính gửi:    

   - Trưởng các phòng, ban UBND huyện; 

   - Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch;   

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; 

- Trung tâm Viễn thông Thạch Thành, Viettel Thạch Thành; 

- Điện lực Thạch Thành. 

 

Ngày 07/7/2020, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 125/KH-UBND 

về việc tổ chức đợt cao điểm các hoạt động tuyên truyền cổ động, văn hóa, văn 

nghệ chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

Đến nay, công tác tuyên truyền cổ động được các địa phương, đơn vị triển khai 

thực hiện tương đối kịp thời, đã xây dựng, trang trí các cụm cổ động, panô, áp 

phích, vi nhét, băng rôn, thực hiện treo cờ đảng, cờ tổ quốc, cắm hồng kỳ tại các 

khu vực trung tâm và tuyến đường giao thông chính theo đúng Kế hoạch của 

UBND huyện. Tuy nhiên, ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị công tác tuyên 

truyền cổ động triển khai còn chậm, nhất là công tác vệ sinh môi trường, chỉnh 

trang cảnh quan tại các xã cửa ngõ, khu vực trung tâm huyện và một số cơ quan, 

đơn vị chưa đảm bảo yêu cầu (khu vực xã Thành Tâm, Thị trấn Vân Du, Thị 

trấn Kim Tân, xã Thành Thọ, Thành Hưng...).. 

Để đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, công tác vệ sinh môi trường, 

chỉnh trang đô thị, đảm bảo mỹ quan phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 

XXV, Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành yêu cầu Trưởng các phòng, ban; 

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn 

huyện khẩn trương thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tổ chức thông tin, tuyên truyền cổ động trực quan (treo băng rôn, khẩu 

hiệu, hồng kỳ, cờ, phướn, panô, vi nhét, áp phích, lồng cờ, v.v…) tại các tuyến 

đường Quốc lộ, Tỉnh lộ, đường trục chính, các vị trí giao thông quan trọng đông 

người qua lại, Trung tâm các xã, thị trấn, thôn, khu phố, trụ sở cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp; Mỗi xã có ít nhất 04 băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền.  
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Riêng các xã, thị trấn có tuyến đường Quốc lộ, đường Hồ Chí Minh, cửa 

ngõ huyện và tuyến đường đến các điểm du lịch cần treo 06 băng rôn khẩu hiệu 

và tăng cường số lượng panô, vi nhét, treo cờ, cắm cờ hồng kỳ với mật độ cao, 

cụ thể: 

+ Tuyến đường Thành Tâm, Vân Du, Kim Tân, Thành Hưng và Thạch Long; 

+ Tuyến đường Thạch Lâm, Thạch Quảng, Thạch Cẩm, Thạch Sơn, Thạch 

Bình, Thạch Định và Kim Tân; 

+ Tuyến đường Thạch Lâm, Thành Mỹ, Thành Vinh, Thành Trực, Thành 

Minh, Thành Công, Thành Tân và Vân Du; 

+ Tuyến đường Thạch Long, Thành Hưng, Kim Tân và Vân Du; 

+ Tuyến đường Ngọc Trạo, Thành An, Thành Thọ, Kim Tân. 

2. Tổ chức ra quân tháo gỡ tất cả các băng rôn, phướn quảng cáo, rao vặt 

của các tổ chức, cá nhân vi phạm hoặc chưa được cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền cho phép, đặc biệt là các băng rôn, phướn quảng cáo của các siêu thị, cửa 

hàng kinh doanh điện máy, điện thoại, xe máy, bảng thông báo tuyển dụng lao 

động, thông báo tuyển sinh đang treo trái phép trên địa bàn các xã, thị trấn, trước 

cổng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học v.v... 

3. Tổ chức cắt tỉa, chăm sóc, trồng mới các bồn hoa, cây cảnh trước cổng 

cơ quan, công sở; ra quân quét dọn đường làng, chỉnh trang vỉa hè, đường phố, 

sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng tại trung tâm huyện, nhất là khu vực từ cầu 

Kim Tân, Trung tâm VHTTTT&DL đến cổng chào Thành Hưng, đảm bảo vệ 

sinh môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp; chặt tỉa các cành cây lan ra lòng đường 

làm che chắn tầm nhìn, ảnh hưởng đến an toàn giao thông, làm mất mỹ quan đô 

thị, đặc biệt trên các tuyến đường khu vực thị trấn Kim Tân, xã Thành Hưng. 

4. Giải tỏa các hộ, các điểm kinh doanh trái phép lấn chiếm hành lang đê 

sông Bưởi, cầu Kim Tân và các hộ kinh doanh tự phát, không tuân thủ quy định, 

lấn chiếm lòng lề đường tại chợ cóc, chợ tạm, chợ thị trấn. Tăng cường ra quân 

dọn vệ sinh các khu vực trung tâm dọc Quốc lộ 45 từ Dốc Trầu đến cổng chào 

Thành Hưng.  

5. Tổ chức kiểm tra, rà soát, tháo gỡ, thay thế các băng rôn, khẩu hiệu, vi 

nhét, cờ Tổ quốc, cờ Đảng, hồng kỳ đã bị gió xô lệch, bị trùng, gãy đổ, phai 

màu, nhàu rách hoặc rơi rụng mất chữ gây sai lệch nội dung hoặc không đảm 

bảo trang nghiêm. 

(Các nội dung tuyên truyền khác thực hiện theo Kế hoạch số 125/KH-

UBND ngày 07/7/2020 của UBND huyện về tổ chức đợt cao điểm các hoạt động 

tuyên truyền cổ động, văn hóa, văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần 

thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025). 

6. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện 

ủy tổ chức kiểm tra, đôn đốc các địa phương, cơ quan đơn vị thực hiện tốt công 

tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV; tham mưu cho UBND 
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huyện, Huyện ủy biểu dương những đơn vị thực hiện tốt, đồng thời kiểm điểm, 

phê bình những đơn vị thực hiện chưa tốt công tác tuyên truyền theo kế hoạch. 

7. Giao phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Kinh tế và Hạ tầng, Công 

an huyện tổ chức kiểm tra công tác vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, an 

ninh trật tự, chỉnh trang đô thị, đảm bảo mỹ quan đường phố trước, trong và sau 

Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV. Xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân 

không chấp hành các quy định về vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, an 

ninh trật tự... 

8. Giao Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch khẩn trương 

hoàn thành các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 

07/7/2020 của UBND huyện; Chỉnh trang khuôn viên cơ quan, trồng mới thay 

thế bồn hoa, cây cảnh tại vỉa hè khu vực cơ quan Trung tâm; tháo dỡ các cột treo 

băng rôn đã bị gãy, đổ, sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng tại cơ quan đảm bảo 

phục vụ tổ chức thành công các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện 

lần thứ XXV. 

9. Giao Trung tâm Viễn thông Thạch Thành, Viettel Thạch Thành, Điện 

lực Thạch Thành khẩn trương rà soát, thực hiện chỉnh trang, bó gọn hệ thống 

cáp treo, các tuyến cáp, đường điện dọc theo các tuyến đường chính, các tuyến 

đường tỉnh lộ, quốc lộ và trung tâm huyện; kịp thời tháo dỡ, cắt bỏ, thu hồi các 

tuyến cáp cũ, không còn sử dụng góp phần đảm bảo hành lang an toàn giao 

thông, mỹ quan đô thị phục vụ chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV. 

Yêu cầu các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn theo chức 

năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hoàn thành các nội 

dung được giao, báo cáo về UBND huyện trước ngày 30/7/2020./. 

 

Nơi nhận: 

- Thường trực Huyện ủy (B/c); 

- Tiểu ban tổ chức phục vụ ĐH (B/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, VHTT. 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Đình Tam 
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