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Kính gửi:  

- Cấp ủy ban cán sự các thôn 

    -  Trường học, trạm y tế 

 

Thực hiện công văn số 83/UBND-TNMT ngày 22/01/2019 của UBND huyện 

Kỳ Anh về việc  thực hiện công tác vệ sinh môi trường dịp Tết Kỷ Hợi 2019,để 

chuẩn bị đón Tết Kỷ Hợi 2019 vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm và đảm bảo vệ sinh 

môi trường sạch đẹp, Ủy ban nhân dân xã  yêu cầu cấp ủy ban cán sự các thôn thực 

hiện các nội dung sau: 

1. Tuyên truyền vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh chung, thực hiện việc phân 

loại rác tại nguồn, không vứt rác bừa bãi, ăn uống đảm bảo hợp vệ sinh, bảo đảm an 

toàn thực phẩm, đề phòng dịch bệnh. 

2. Phát động toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động trong các cơ quan đơn 

vị và nhân dân trên địa bàn ra quân tổng vệ sinh trước, trong và sau Tết Nguyên đán 

Kỷ Hợi 2019. Làm sạch các tuyến đường, khơi thông cống rãnh, phát quang đường 

làng, ngõ xóm, thu gom, xử lý rác thải tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường 

học, thôn xóm và từng nhà ở của các hộ dân. Huy động lực lượng ra quân tổng vệ 

sinh môi trường tại khu vực công cộng, xử lý dứt điểm các vị trí tập kết rác thải 

không đúng quy định trên địa bàn vào ngày 29/01/2019. 

3. Phát động cơ quan, đơn vị, các thôn và toàn thể nhân dân treo cờ Đảng, cờ 

tổ quốc tại cơ quan, đơn vị, hội quán các thôn, dọc các tuyến đường và từng hộ gia 

đình. 

4.Tổ chức tốt lễ phát động “Tết trồng cây” đời đời nhớ ơn Bác Hồ vào sáng 06 

tết Kỷ Hợi đạt hiệu quả thiết thực góp phần giữ gìn và bảo vệ môi trường ở địa 

phương; mỗi người, mỗi cơ quan, gia đình trồng thêm cây xanh góp phần làm cho 

quê hương thêm xanh, môi trường thêm trong lành. 

Giao địa chính môi trường, HTX môi trường kiểm tra, theo dõi việc thực hiện 

công tác vệ sinh môi trường trước và sau Tết Nguyên đán tại các thôn, tổng hợp kết 

quả thực hiện, kịp thời báo cáo UBND xã. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các thôn trên toàn xã triển khai thực hiện các nội 

dung trên và gửi báo cáo kết quả thực hiệnvề Ủy ban nhân dân xã (qua Đ/c Nguyễn 



Văn Thanh) đối với công tác ra quân vệ sinh môi trường trước Tết yêu cầu báo cáo 

trước ngày 30/01/2019, và sau Tết báo cáo trước ngày12/02/2019./. 
 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Lưu: VT, TNMT; 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
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