UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐỨC THỌ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1826/UBND-KTHT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đức Thọ, ngày 04 tháng 8 năm 2020

V/v dọn vệ sinh môi trường giải
toả HL ATGT trên tuyến đường
Trung tâm Thị trấn.

Kính gửi:
- Uỷ ban nhân dân các xã: Thị trấn, Tùng Ảnh;
- Thủ trưởng các cơ quan, Trường học đóng trên địa bàn;
- Công an huyện Đức Thọ.
Để chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXX nhiệm kỳ 2020-2025 và chào
mừng các ngày Lễ hội. UBND huyện yêu cầu Công an huyện, UBND các xã: Thị trấn,
Tùng Ảnh, Thủ trưởng các cơ quan, Trường học đóng trên địa bàn thực hiện một số nội
dung sau:
1. Đối với các xã Thị trấn; Tùng Ảnh:
Chỉ đạo các thôn xóm, tổ dân phố, các hộ dân cư tổ chức dọn vệ sinh môi trường,
phát quang cây cối, khơi thông cống rãnh, mương thoát nước trên các tuyến đường chính
thuộc phạm vi các Tổ dân phố, thôn xóm, cơ quan, các hộ dân đang ở. Đồng thời yêu cầu
các hộ dân đang xây dựng nhà ở dọc các trục đường Yên Trung, QL8, QL15, đường
TL552 (Đoạn từ đường QL15 đến đê La Giang) nghiêm cấm không được đổ vật liệu trên
lòng, lề đường làm ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị.
Phối hợp với Công an huyện tập trung giải toả các hộ dân đang lấn chiếm lòng, lề
đường, vỉa hè để làm nơi buôn bán trên các trục đường chính, các hộ đang thi công lấn
chiếm lòng, lề đường, chỉnh trang các biển quảng cáo, cắm và để không đúng quy định,
đặc biệt tại khu vực ngã tư Yên Trung, trước cơ quan Huyện ủy, UBND huyện yêu cầu giải
toả đúng mốc quy hoạch, có biện pháp xử phạt những đối tượng cố tình không chấp hành.
Chỉ đạo HTX môi trường, các tổ chức, cá nhân, cơ quan, trường học dọc tuyến đường Yên
Trung tập trung dọn vệ sinh thường xuyên, thu gom đất, cát lòng đường nhằm đảm bảo
tuyến đường sạch sẽ.
2. Đối với các cơ quan, trường học: Tổ chức dọn vệ sinh môi trường phía trong và
ngoài hàng rào dọc các tuyến đường thuộc phạm vi của cơ quan, trường học.
3. Đối với Công an huyện:
- Chủ trì, phối hợp với UBND thị trấn để giải tỏa hành lang tại khu vực ngã tư Bà
Viên và trên tuyến đường Yên Trung (Đoạn từ ngã tư Bà Viên đến đê La Giang)
- Bố trí lực lượng tăng cường công tác tuần tra, xử lý tại các tuyến đường đối với
các xe quá tải trọng, chở vật liệu làm rơi vải trên các tuyến đường trung tâm thị trấn.
(Thời gian yêu cầu làm thường xuyên, liên tục từ ngày 08-15/8/2020)
Nhận được Công văn, yêu cầu Chủ tịch UBND các xã: thị trấn, Tùng Ảnh; Công an
huyện; Thủ trưởng các cơ quan; trường học đóng trên địa bàn nghiêm túc thực hiện./.
N¬i nhËn:
- Nh- trªn;
- TTr HuyÖn ñy - TTr H§ND huyÖn (b/c);
- Chñ tÞch, PCT UBND huyÖn;
- Phßng KTHT; TN-MT; VH-TT (Theo dâi);
- L-u VT, KTHT.
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