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Kính gửi: 

   - Thủ trưởng các ban, ngành huyện; 

   - Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 5906/UBND-NN ngày 28/12/2022 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc tăng cường công tác dọn dẹp vệ sinh, làm đẹp 
cảnh quan môi trường trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Quý Mão năm 
2023 trên địa bàn tỉnh (đính kèm); 

Để đảm bảo cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn trong 
dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 và tạo phong trào 

chung tay dọn dẹp, giữ gìn vệ sinh, vì môi trường trong sạch, nâng cao chất lượng 
cuộc sống của người dân, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 

19/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đề nghị 
Thủ trưởng các ban, ngành huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển 

khai thực hiện một số nội dung như sau: 

1. Thủ trưởng các ban, ngành huyện: 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao ý thức,  
trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, Nhân dân chấp hành 

các quy định của Nhà nước về bảo vệ môi trường; phát động phong trào tham gia 
bảo vệ môi trường và ra quân tổng vệ sinh, làm đẹp cảnh quan môi trường tại cơ 
quan, đơn vị.  

- Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu Ủy ban nhân dân huyện triển 
khai đến trường để thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, cảnh quan trường học 

đón Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. 

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Công an huyện, 

Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

- Tăng cường công tác quản lý Nhà nước theo thẩm quyền về môi trường, 

quản lý trật tự xây dựng tại các khu đô thị, khu dân cư, trật tự an toàn giao thông, 
khu vực có nguy cơ ô nhiễm môi trường, các điểm nóng môi trường, các cơ sở hoạt 
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động sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn huyện. Xử lý nghiêm các hành vi vi 
phạm trong lĩnh vực môi trường theo quy định. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công 
tác bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, các cơ sở chăn 

nuôi gia súc, gia cầm, đặc biệt là các cơ sở có phát sinh mùi hôi, nguồn thải lớn, 
đảm bảo không làm ảnh hưởng đến khu vực xung quanh để tránh trường hợp  

phát sinh khiếu nại, khiếu kiện đông người gây mất an ninh trật tự địa phương. 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện công tác kiểm tra giám sát thực 

hiện tốt công tác thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt đảm bảo môi trường phục vụ Tết 
Dương lịch và Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 đặt biệt ở các khu chợ, công 

viên, khu dân cư không để rác tồn động gây ô nhiễm môi trường. 

- Hướng dẫn, đôn đốc, giám sát các xã, thị trấn trong triển khai thực hiện 

công tác dọn dẹp vệ sinh, làm đẹp cảnh quan môi trường trên địa bàn huyện, nhất là 
trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. 

 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:  

 - Rà soát các pano, áp phích tuyên truyền đã hư hỏng để sữa chửa, lắp đặt 
mới; chú trọng tuyên truyền các nội dung như: Bảo vệ môi trường, xây dựng xã 

nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 27-
CT/TU ngày 19/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chào mừng Tết Dương lịch 

và Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023…Đặt biển cấm đổ rác tại các điểm thường 
xuyên phát sinh rác thải. 

 - Thực hiện công tác vệ sinh môi trường, đảm bảo trật tự đô thị, trật tự an 
toàn giao thông; phát động các phong trào về bảo vệ môi trường và quản lý trật tự 

xây dựng, quản lý vỉa hè, lòng lề đường; phát hoang thông thoáng các tuyến đường, 
tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn 

quản lý theo thẩm quyền. 

 - Tổ chức các đợt ra quân tổng vệ sinh, chỉnh trang, làm đẹp cảnh quan môi 
trường trên địa bàn quản lý đặt biệt trên các tuyến đường đã đăng ký công nhận 

tuyến đường xanh - sạch - đẹp, tuyến đường hoa, an toàn, trụ sở cơ quan, đơn vị, 
trường học, công viên; vận động hộ gia đình tham gia vệ sinh, thu gom rác thải khu 

dân cư, hai bên đường, xung quanh các điểm đặt thùng rác; yêu cầu các đơn vị, tổ 
chức, cá nhân tháo dỡ các băng rôn, bảng hiệu quảng cáo treo không đúng quy 

định. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh, 

dịch vụ, nhất là cơ sở sản xuất, chăn nuôi gia súc, gia cầm, các điểm nóng môi 
trường, các cơ sở phát sinh nguồn thải lớn, khu vực có nguy cơ ô nhiễm môi trường 

trên địa bàn quản lý nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi 
phạm theo thẩm quyền. 
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- Đôn đốc, nhắc nhỡ các các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện (thuộc 
địa bàn phụ trách) thực hiện tốt tinh thần nội dung Công văn này. 

- Thực hiện chế độ báo cáo các nội dung đã thực hiện trong báo cáo Chỉ thị 
27 vào sáng thứ hai hàng tuần thông qua Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

Đề nghị Thủ trưởng các ban, ngành huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, 
thị trấn quan tâm chỉ đạo thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- LĐVP, NC; 
- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

 

 

 

                 Huỳnh Văn Nghị 
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