
   ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN THẠCH THÀNH 
 

Số:          /UBND-VHTT 

V/v đẩy mạnh công tác vệ sinh 

môi trường phục vụ Tết Tân Sửu 

năm 2021. 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

         Thạch Thành, ngày       tháng 01  năm 2021 

            Kính gửi: 

   - Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn huyện;  

   - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

 
 

UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện tốt các hoạt 

động đón Tết Tân Sửu năm 2021 đảm bảo an toàn, lành mạnh, tiết kiệm; thực 

hiện tốt công tác tuyên truyền, trang trí, vệ sinh môi trường, tạo không khí vui 

tươi phấn khởi chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng, vui xuân, đón 

Tết Tân sửu 2021. 

Tuy nhiên, hiện nay công tác vệ sinh môi trường tại các cơ quan, đơn vị, 

địa phương còn hạn chế; nhiều khu vực còn tồn đọng rác, nước thải, đặc biệt tại 

khu vực công cộng, chợ, lòng, lề đường gây mất mỹ quan, ô nhiễm môi trường. 

Nhằm vận động đông đảo nhân dân tham gia tổng dọn vệ sinh môi trường, 

tạo cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp, không để tồn đọng rác thải trước, trong 

và sau dịp Tết nguyên đán trên địa bàn toàn huyện; Chủ tịch UBND huyện 

Thạch Thành yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện, 

UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung sau: 

1. Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về 

công tác vệ sinh môi trường. Treo băng rôn, khẩu hiệu, áp phích tuyên truyền về 

vệ sinh môi trường trên các đường phố, cơ quan, trường học, các cơ sở sản xuất, 

kinh doanh, dịch vụ và nơi công cộng. Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến về 

phát động tổng dọn vệ sinh môi trường định kỳ qua hệ thống đài truyền thanh 

huyện, xã, hệ thống loa công cộng ở khu dân cư. 

 2. Tổ chức ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường đồng loạt trên địa bàn 

toàn huyện: 

a) Nội dung thực hiện: 

 - Phát động phong trào ra quân dọn vệ sinh môi trường trước và sau tết tại 

các địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Mỗi đơn vị lựa chọn các 

khu vực trọng điểm, các vấn đề môi trường cần giải quyết, các hoạt động có ý 

nghĩa nhằm tuyên truyền và huy động sự tham gia của toàn dân. 

- Thu dọn gọn gàng, sạch đẹp các tuyến đường đang thi công, vỉa hè, khu 

đất trống, khu dân cư, nơi công cộng, khu sản xuất kinh doanh, cống thoát nước. 
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- Trồng chăm sóc, bố trí cây xanh, bồn hoa ở các vị trí công cộng tạo cảnh 

quan chung. 

b) Thời gian thực hiện: 

- Thời gian tổ chức ra quân dọn vệ sinh trên toàn địa bàn huyện đón Tết 

Tân Sửu năm 2021 từ ngày 27/01/2021 (ngày 15/12 Âm lịch) đến ngày 

10/02/2021 (ngày 29/12 Âm lịch). 

- Tổ chức ra quân cao điểm dọn vệ sinh môi trường vào lúc 07h00 đến 

10h00 mỗi buổi sáng các ngày Chủ nhật: 31/01/2021, 07/02/2021, 22/02/2021. 

- Đồng loạt ra quân toàn huyện vào Chủ nhật, lúc 7h30 ngày 

07/02/2021 (ngày 26/12 Âm lịch). 

3. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp cùng các 

phòng, ban, ngành liên quan tổ chức kiểm tra, theo dõi, đôn đốc công tác dọn vệ 

sinh môi trường trên địa bàn huyện, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng ứ đọng 

rác tại các vị trí công cộng và tại khu vực Nhà máy xử lý rác thải của huyện. 

Yêu cầu các phòng, ban, ngành UBND huyện; các cơ quan, đơn vị, đoàn 

thể, UBND các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai thực 

hiện. Báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện (qua Phòng Tài nguyên và Môi 

trường) lần 1 trước ngày 10/02/2021; lần 2 trước ngày 24/02/2021./. 

 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Tài nguyên &MT; 

- Lưu: VT, VHTT. 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Trần Bá Sơn 
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