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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP. Hà Tĩnh, ngày 8 tháng 01 năm 2020

V/v tăng cường công tác bảo vệ môi
trường trước và sau Tết nguyên đán
Canh Tý 2020

Kính gửi:
- UBND các phường, xã;
- Các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn Thành phố.
Để đảm bảo tốt công tác vệ sinh môi trường chuẩn bị đón Tết Nguyên đán
Canh Tý năm 2020, UBND thành phố yêu cầu UBND các phường, xã; các cơ quan
đơn vị đóng trên địa bàn thành phố thực hiện các công việc sau đây:
1. Tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các hoạt động của tỉnh,
thành phố và UBND các phường, xã để chào mừng năm mới Canh Tý 2020, ra quân
vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị, an toàn giao thông trên địa bàn toàn thành
phố.
2. Các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn:
Phát động toàn thể cán bộ, nhân viên trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức ra
quân vệ sinh môi trường. Quét dọn, chỉnh trang trụ sở làm việc, thay thế, làm mới các
pano, áp phích, treo đèn Led...; thực hiện thu gom, xử lý rác thải đảm bảo đúng quy
định.
3. Đối với UBND các xã, phường:
- Xây dựng kế hoạch tổ chức ra quân vệ sinh môi trường trên địa bàn, tập trung
xử lý rác vô chủ và cỏ rác trên các tuyến đường, thu gom toàn bộ rác tại điểm tập kết
rác tạm thời ở các xã như: Thạch Hạ, Thạch Đồng, Thạch Hưng (không sử dụng
phương pháp đốt không đảm bảo vệ sinh môi trường). Chỉ đạo các tổ, đội, HTX vệ
sinh môi trường phối hợp thực hiện tốt đợt ra quân. Thông báo thời gian tổ chức ra
quân làm vệ sinh cho các tổ chức, đơn vị đóng trên địa bàn để các đơn vị phát động
cán bộ, công nhân - viên chức đồng loạt làm vệ sinh môi trường theo kế hoạch của
địa phương.
- Trong quá trình thu gom, rác phải được phân loại, không để lẫn lộn rác thải
sinh hoạt với các loại rác khác, tập trung tại vị trí thuận lợi. Hợp đồng với các tổ, đội,
Công ty Cổ phần môi trường và quản lý đô thị Hà Tĩnh thu gom xử lý.
- Địa bàn phường, xã có các điểm giết mổ gia súc, gia cầm phải tăng cường
công tác kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở thực hiện các biện pháp bảo vệ môi
trường, đồng thời kiểm tra, xử lý việc giết mổ gia súc, gia cầm trái phép.
- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ thường xuyên kiểm tra tình trạng vệ
sinh môi trường trong thời gian nghỉ lễ, báo báo tình hình về UBND thành phố qua
phòng Tài nguyên và Môi trường để kịp thời giải quyết.
- Báo cáo kết quả đợt ra quân về UBND thành phố (qua phòng Tài nguyên và
Môi trường) trước ngày 21/01/2020.
4. Công ty Cổ phần môi trường và quản lý đô thị Hà Tĩnh nâng cao tinh thần
trách nhiệm, động viên cán bộ, công nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tiếp
tục phối hợp phục vụ tốt đợt ra quân trên địa bàn thành phố. Phối hợp với chính

quyền phường, xã, các tổ, đội vệ sinh môi trường để vận chuyển, xử lý rác kịp thời.
Quan tâm đến việc thu dọn rác trên các tuyến đường phố chính, đặc biệt tại các khu
vực bán hoa, cây cảnh; thực hiện tốt quy trình thu gom, không để rác ứ đọng gây ô
nhiễm môi trường.
5. Công an thành phố Hà Tĩnh tăng cường phối hợp kiểm tra, xử lý các vi
phạm trong công tác bảo vệ môi trường.
6. Trưởng các phòng theo địa bàn được phân công, xuống cơ sở chỉ đạo thực
hiện công tác vệ sinh môi trường, báo cáo việc thực hiện qua phòng Tài nguyên và
Môi trường để tổng hợp báo cáo UBND thành phố.
7. Đề nghị Đảng ủy các phường, xã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực
hiện hiệu quả đợt ra quân làm vệ sinh môi trường.
8. Đề nghị UBMT Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể Thành phố vận động đoàn
viên, hội viên tham gia ra quân làm vệ sinh môi trường.
9. Đề nghị các Đảng ủy trực thuộc tỉnh và các cơ quan, đơn vị đóng trên địa
bàn chỉ đạo, tổ chức cho cán bộ, Đảng viên, công nhân viên chức ra quân làm vệ sinh
môi trường, chỉnh trang công sở, trụ sở làm việc chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Canh
Tý 2020.
10 . Yêu cầu Trung tâm Truyền thông - Truyền hình Thành phố chủ động phối hợp
các phòng, ban, đơn vị, theo dõi, tuyên truyền trên các hệ thống phát thanh - truyền hình
thành phố và đưa tin, bài kịp thời.
11. Đề nghị các đồng chí Trưởng đoàn công tác của Thành ủy chỉ đạo cấp ủy, chính
quyền trong việc tổ chức ra quân vệ sinh môi trường đón tết Canh Tý năm 2020.
12. Giao phòng Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi và
tổng hợp tình hình thực hiện, báo cáo UBND thành phố trước ngày 22/01/2020.
Nhận được Công văn này, yêu cầu các phòng, ban, đơn vị liên quan tổ chức
thực hiện nghiêm túc./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Sở Tài nguyên - Môi trường Hà Tĩnh;
- Các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh đóng trên địa bàn;
- T2 Thành ủy;
- T2 HĐND Thành phố;
- Chủ tịch, các PCT UBND Thành phố;
- Thường trực UBMTTQ và các đoàn thể thành phố;
- Trưởng các phòng thuộc UBND thành phố;
- Công ty Cổ phần môi trường và CT đô thị Hà Tĩnh;
- Đài truyền thanh - truyền hình thành phố;
- Đảng ủy phường, xã;
- Lưu: VT, TNMT.
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