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UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐỨC THỌ 

Số: 1482/UBND-TN 

V/v tổng dọn vệ sinh môi trường 

chuẩn bị tổ chức Lễ đón nhận 

Bằng huyện Nông thôn mới 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

            Đức Thọ, ngày 07 tháng 7 năm 2020 

 

 

 

       Kính gửi:  

     - Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn; 

     - Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; 

     - Ban quản lý các dự án thi công trên địa bàn. 
 

 

Để chuẩn bị tốt Lễ đón nhận Bằng công nhận Huyện Nông thôn mới đảm 

bảo giữ gìn vệ sinh, cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, UBND huyện yêu 

cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn 

thể cấp huyện; Ban quản lý các dự án thi công trên địa bàn thực hiện một số 

nội dung sau: 

1. Phát động toàn thể cán bộ, nhân viên trong các cơ quan, tổ chức và nhân 

dân các địa phương ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường; làm sạch đường phố, 

khơi thông cống rãnh, phát quang đường làng, ngõ xóm; thu gom, xử lý rác thải 

tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn và từng nhà ở của các hộ 

gia đình. 

2. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn: 

- Chỉ đạo HTX, tổ đội vệ sinh môi trường phối hợp thu gom,vận chuyển, 

xử lý rác thải sinh hoạt sau đợt ra quân tổng dọn vệ sinh (đặc biệt dọc các trục 

đường Quốc lộ, Tỉnh lộ, các tuyến đường vào trung tâm huyện, …); đối với các 

HTX vận chuyển rác về bãi rác Phượng Thành, đảm bảo che chắn không để rác 

rơi vãi dọc đường gây ô nhiễm, làm mất mỹ quan, cảnh quan môi trường; 

- Chỉ đạo Đội liên ngành thường xuyên tuần tra, theo dõi, nếu phát hiện 

trường hợp nào vứt rác sai quy định sẽ xử phạt ở mức cao nhất theo quy định tại 

Quyết định số 2944/QĐ-UBND ngày 17/6/2019 của UBND huyện về việc xử phạt 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường rác thải trên địa bàn huyện Đức Thọ 

theo Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 và Nghị định số 

167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ; 

- HTX Dịch vụ Môi trường Thị trấn (đơn vị quản lý, xử lý rác tại bãi rác 

Phượng Thành): hướng dẫn các đơn vị đổ rác, gom rác gọn gàng, phun thuốc khử 

trùng, diệt ruồi muỗi, che chắn bạt nhằm giảm thiểu mùi hôi, giảm thiểu ô nhiễm 

môi trường. 

3. Đối với các công trình đang thi công trên địa bàn, yêu cầu các chủ đầu 

tư, Ban quản lý các dự án, các doanh nghiệp, hộ gia đình đang xây dựng các công 
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trình tổ chức tổng dọn vệ sinh trong và xung quanh công trường, trên vỉa hè, các 

tuyến đường đơn vị thi công đi qua gây bụi, rác bẩn, trả lại cảnh quan môi trường. 

Thời gian ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường: trong 03 ngày 14, 15, 

16/7/2020. 

Giao phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp phòng Kinh tế - Hạ tầng 

tổ chức kiểm tra, theo dõi, chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện, tổng hợp báo 

cáo kết quả về UBND huyện. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; Chủ tịch 

UBND các xã, Thị trấn; các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện thực hiện tốt 

các nội dung trên./. 

 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Huyện uỷ - HĐND huyện;          

- Đ/c Chủ tịch, PCT UBND huyện;     

- Phòng: TNMT, KT-HT; 

- Ban quản lý các dự án; 

- Lưu: VT, TNMT.  

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
Đặng Giang Trung 


		ubductho@hatinh.gov.vn
	2020-07-08T08:22:30+0700


		ubductho@hatinh.gov.vn
	2020-07-08T08:22:57+0700




