
ỦY BAN NHÂN DÂN                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    HUYỆN TRÀ CÚ                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
          

          Số:          /UBND-TH                                  Trà Cú, ngày       tháng 01 năm 2022 

  V/v thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU  

       của Ban Thường vụ Tỉnh Ủy 
 

     Kính gửi:  

- Thủ trưởng các ban, ngành huyện; 
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 28/12/2016 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng và vệ sinh môi 
trường tại các đô thị, khu dân cư trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 

trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; 

Căn cứ Công văn số 3844/STNMT-QLMT ngày 30/12/2021 của Giám 

đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh về hướng dẫn công tác bảo vệ 
môi trường đón tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022; 

 Ủy ban nhân dân huyện giao Phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra 

việc thực hiện Chỉ thị số 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trên địa bàn huyện, kết 
quả như sau: 

 - Về cơ bản các xã, thị trấn có tập trung chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 15 
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

 - Tuy nhiên, còn một số điểm cần tập trung xử lý và tuyên truyền, vận 
động Nhân dân thực hiện tốt cảnh quan môi trường, chuẩn bị đón tết Nguyên 

đán Nhâm Dần năm 2022 cụ thể: 

1. Xã An Quảng Hữu: Điểm tập kết rác còn rơi vãi ra bên ngoài rất nhiều 

làm mất vẽ mỹ quan và ô nhiễm môi trường. 
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2. Xã Phước Hưng: Đầu chợ điểm tập kết rác còn nhiều rác thải tồn đọng 
bên ngoài thùng. 

          

 

3. Thị trấn Trà Cú:  

* Đoạn ngã tư đường Trần Hưng Đạo và Hai Bà Trưng. 
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* Trên đường Cách mạng Tháng Tám (cặp sông - phía tây Trường THPT 
Trà Cú). 

 

 

4. Xã Ngọc Biên: Đường tỉnh lộ 11 (Hương lộ 25) hướng đông lộ kênh 
Rạch Bần. 
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5. Thị trấn Định An: Đường xuống Trạm Hoa Tiêu. 

           

 

6. Xã Đại An:  

* Đường xuống ấp Mé Rạch B, cặp sông (đối diện quán ốc đêm) 
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* Đường tỉnh 914, đoạn trước cổng Thánh thất Cao đài 

 

 

 * Ấp Giồng Lớn A (Đường nhựa mé bưng) 
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 7. Xã Hàm Giang:  

 * Đường vào chợ Hàm Giang có nhiều rác thải 

 

   

 8. Xã Thanh Sơn: Trên Quốc lộ 53 đoạn hướng đông chùa Kosla có 

nhiều bọc rác thải rơi vãi cặp ven đường. 
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 9. Xã Ngãi Xuyên: Trên hương lộ 28, đoạn ấp Xa Xi còn nhiều rác thải 
hộ dân đổ cặp ven đường. 

 

 

 

 

  

 Để thực hiện tốt cảnh quan môi trường Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện 

đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện tốt một số nhiệm vụ 
sau: 

 - Xử lý các địa điểm phát sinh rác thải như đã điển hình ở trên, đồng thời 

báo cáo kết quả về Phòng Tài nguyên và Môi trường trước ngày 21/01/2022.  
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 - Tăng cường thực hiện tốt Chỉ thị số 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để 
đón tết Nguyên đán 2022, xử lý sạch các điểm rác phát sinh, chỉ đạo Ban Quản 

lý chợ, Hợp tác xã chợ dọn dẹp sạch sẽ rác thải tại khu vực chợ, sắp xếp các mặt 
hàng gọn gàn phục vụ tết Nguyên đán như nội dung Công văn số 3844/STNMT-

QLMT ngày 30/12/2021 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà 
Vinh về hướng dẫn công tác bảo vệ môi trường đón tết Nguyên đán Nhâm Dần 

năm 2022. Kết quả báo cáo về Phòng Tài nguyên và Môi trường trước ngày 
07/02/2022 để tổng hợp báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường. 

 - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tăng cường chỉ đạo các ấp, khóm thực 

hiện cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp vệ sinh các tuyến đường, ngõ hẽm, 
khu dân cư. 

 - Thông báo cho các cơ quan đóng trên địa bàn ra quân thực hiện vệ sinh 
môi trường tại đơn vị. 

- Từ nay đến tết Nguyên đán, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tăng cường 
công tác chỉ đạo hưởng ứng đồng loạt ra quân vệ sinh thu gom rác thải, cảnh 

quan tại khu vực cơ quan, trường học, nhà ở, các tuyến đường, chợ, khu dân cư, 
tạo cảnh quan môi trường Xanh - Sạch - Đẹp đảm bảo đón tết Nguyên đán trong 

vui tươi, lành mạnh, nhưng phải đảm bảo thực hiện tốt phòng, chống dịch bệnh 
Covid - 19.  

 Giao Phòng Tài nguyên và môi trường phối hợp Ủy ban nhân dân các xã, 
thị trấn thực hiện tốt công tác kiểm tra, thu gom rác thải sinh hoạt, hạn chế 
không để rác tồn đọng gây ô nhiễm môi trường./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;  
- CT, các PCT UBND huyện; 
- LĐVP, TH; 
- Lưu: VT.  

  
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
 

Huỳnh Văn Nghị 
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