
 

       Kính gửi:   

- Trung tâm Vệ sinh môi trường đô thị huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 
 

Để tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp chào mừng ngày Lễ Quốc khánh nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 02/9/2021 và đảm bảo sức khỏe cộng đồng 

trong phong trào xây dựng nông thôn mới, phòng chống dịch Covid-19, UBND 

huyện yêu cầu Trung tâm Vệ sinh môi trường đô thị huyện và UBND các xã, thị 

trấn triển khai thực hiện một số nội dung như sau: 

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Văn bản số 1032/UBND-TNMT ngày 

02/8/2021 của UBND huyện về việc tiếp tục tăng cường công tác vệ sinh môi 

trường trên địa bàn huyện Gia Viễn. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền về chủ đề bảo vệ môi trường, dọn vệ 

sinh môi trường, phối hợp lồng ghép nội dung xây dựng nếp sống văn minh, mỹ 

quan và đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu 

dân cư chào mừng ngày Lễ Quốc khánh 02/9, nhất là các khu trung tâm, khu vực 

đông dân cư; các khu vực dễ phát sinh lượng chất thải lớn, khó kiểm soát: chợ, gần 

các khu công nghiệp... Tiếp tục tăng cường công tác thu gom, vận chuyển và xử lý 

rác thải sinh hoạt trên địa bàn quản lý; không để tồn đọng rác thải tại các trục 

đường giao thông, các điểm tập kết rác thải... Thời gian thực hiện xong trước 

ngày 02/9/2021. 

- Vận động cán bộ, nhân dân tham gia vệ sinh nơi làm việc, địa bàn cư trú 

(phát quang bụi rậm, khơi thông cống, rãnh, làm sạch đường làng, ngõ xóm…). 

Tăng cường trồng và chăm sóc các đường hoa để cải tạo môi trường, tạo mỹ 

quan nông thôn, đô thị. Tập trung dọn cỏ, cắt tỉa cây hoa, dọn các điểm để rác 

thải sinh hoạt không đúng nơi quy định. Đặc biệt đoạn trên trục đường chính từ 

Ngã ba Gián Khẩu đến xã Gia Phú. 

- Xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể về nội dung, địa điểm, lực lượng 

tham gia vệ sinh môi trường, phát triển hoạt động bảo vệ môi trường trong các 

hương ước, quy ước; phân công trách nhiệm cán bộ địa phương phụ trách từng 

thôn (xóm). Tổ chức lực lượng thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh môi trường 

định kỳ; bổ sung, tăng cường lực lượng tại khu vực vào thời điểm phát sinh 

lượng rác thải lớn.  

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của 

pháp luật về bảo vệ môi trường, xử lý nghiêm các trường hợp có hành vi thải, 

xả, vứt rác thải trái quy định về bảo vệ môi trường. 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN GIA VIỄN 
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UBND huyện yêu cầu Trung tâm Vệ sinh môi trường đô thị huyện và 

UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm nội dung Văn bản trên./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT,TNMT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Ngô Hùng Khánh 
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