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

HUYỆN LÝ NHÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:         /UBND-TN&MT Lý Nhân, ngày       tháng 01 năm 2020 
V/v tăng cường công tác vệ sinh môi trường 

dịp tết Nguyên Đán Canh Tý năm 2020 
 

 

 Kính gửi: 

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

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. 
 

Để đảm bảo môi trường xanh, sạch, đẹp chuẩn bị đón tết Nguyên Đán Canh 

Tý năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan đơn vị trên 

địa bàn huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện tốt một số nội 

dung sau: 

1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của xã về ý 

thức bảo vệ môi trường đến mọi người dân, hướng dẫn người dân tự phân loại và 

xử lý rác thải hữu cơ ngay tại gia đình, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, kịp 

thời phát hiện, xử lý các tổ chức, cá nhân không có ý thức trong công tác bảo vệ 

môi trường, đổ rác không đúng nơi quy định. Đồng thời treo băng zôn, khẩu hiệu 

tuyên truyền về vệ sinh môi trường trong các khu dân cư, các tuyến đường (có 

thông điệp tuyên truyền kèm theo). 

- Tổ chức phát động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức cùng nhân dân ở 

các thôn, xóm, làng, khu dân cư làm vệ sinh đường làng, ngõ xóm, nhà văn hóa 

thôn, xóm, các khu chợ; khơi thông cống rãnh, vệ sinh chuồng trại chăn nuôi, thu 

gom xử lý rác thải tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện… 

tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Tăng cường bố trí cây xanh, chăm sóc 

bồn hoa, thảm cỏ, tôn tạo cảnh quan sạch đẹp trong từng hộ gia đình, khu dân cư, 

các điểm vui chơi công cộng, khu vực nghĩa trang liệt sỹ, khu di tích lịch sử và trên 

các tuyến đường giao thông; nghiêm cấm tình trạng đốt pháo, khuyến cáo không 

thả đèn trời, không hái lộc đầu xuân... 

- Chỉ đạo ra quân tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, hệ thống sông ngòi, 

kênh mương. Yêu cầu các tổ thu gom rác thải thực hiện tốt công tác thu gom, vận 

chuyển và xử lý rác thải trước, trong và sau tết Nguyên Đán Canh Tý năm 2020, 

đặc biệt là các khu vực phát sinh các bãi rác tự phát trên địa bàn các xã, thị trấn; 

không để tình trạng rác thải tồn đọng trong khu dân cư, bãi rác tự phát tại các khu 

vực công cộng, trên các tuyến đường giao thông, kênh, mương, ao, hồ... làm mất 

mỹ quan, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến hoạt động vui chơi, đón Tết cổ 

truyền của nhân dân. Thường xuyên đôn đốc Công ty CPMT & CTĐT Hà Nam về 

để bốc xúc, vận chuyển rác đi xử lý kịp thời, đảm bảo theo quy định. 

- Tăng cường công tác quản lý bảo vệ môi trường trên địa bàn, thường xuyên 

kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ trên địa bàn 

chấp hành tốt các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, nhất là các cơ sở 

giết mổ gia súc, gia cầm đảm bảo môi trường xanh, sạch, đẹp trong dịp Tết Nguyên 

đán Canh Tý năm 2020. 
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- Báo cáo kết quả công tác bảo vệ môi trường trong dịp tết Nguyên đán năm 

2020 về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Tài nguyên và Môi trường) trước 

ngày 30/01/2020. 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân huyện nếu để xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn. 

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện của các 

xã, thị trấn; tổng hợp kết quả thực hiện, đề xuất biện pháp và báo cáo về Ủy ban 

nhân dân huyện để kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc, không để xảy ra 

tình trạng ô nhiễm môi trường trong dịp tết Nguyên đán năm 2020. 

3. Đài Truyền thanh huyện 

Chỉ đạo, hướng dẫn đài phát thanh các xã, thị trấn và dành chuyên mục, thời 

lượng để tuyên truyền hướng dẫn nhân dân giữ gìn vệ sinh chung, không vứt rác 

bừa bãi, ăn uống hợp vệ sinh, bảo đảm an toàn thực phẩm, đề phòng dịch bệnh và 

các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi 

trường của cộng đồng. 

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

Tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện phân bổ kinh phí cho các xã, thị trấn 

thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong dịp tết Nguyên đán năm 2020. 

5. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện 

Tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức tổng dọn vệ sinh cơ quan, đơn vị 

đảm bảo môi trường xanh, sạch, đẹp, tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công chức, 

viên chức trong thời gian nghỉ tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 thực hiện tốt các 

quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, không hái lộc đầu xuân, giữ gìn vệ 

sinh môi trường xung quanh... 

6. Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 

- Chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; bố trí 

cán bộ phụ trách công tác bảo vệ môi trường thường trực; tăng cường tự kiểm tra 

các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của cơ sở, đảm bảo không để xảy ra 

các sự cố môi trường, sự cố cháy nổ do hóa chất, chất thải nguy hại... có phương án 

chủ động, sẵn sàng ứng phó khi xảy ra sự cố ô nhiễm môi trường. 

- Các doanh nghiệp cung cấp nước sạch có phương án vận hành thường xuyên 

hệ thống cấp nước đảm bảo nước sau xử lý đạt các tiêu chuẩn, quy chuẩn cho phép... 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện và các tổ chức, cá nhân có liên 

quan nghiêm túc thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở TN&MT tỉnh Hà Nam; 

- TT Huyện uỷ; TT HĐND huyện; 

- LĐ UBND huyện; 

- Như kính gửi; 

- Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 

(do UBND các xã, thị trấn gửi); 

- Lưu: VT, TN&MT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

 

Nguyễn Thành Thăng 
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THÔNG ĐIỆP, KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN 

(Kèm theo Công văn số          /UBND-TN&MT ngày       tháng 01 năm 2020 

của Ủy ban nhân dân huyện Lý Nhân) 

 

1. Hãy phân loại rác vì đó là tài nguyên quý giá. 

2. Bảo vệ môi trường là nhiệm vụ của toàn dân. 

3. Mỗi người đều có thể làm cho môi trường Xanh - Sạch - Đẹp. 

4. Giữ gìn môi trường làng nghề là bảo vệ giá trị văn hóa. 

5. Mọi người hãy đổ rác đúng nơi quy định. 

6. Tích cực hành động vì môi trường Xanh - Sạch - Đẹp. 

7. Hãy giữ gìn vệ sinh không vứt rác ra đường. 

8. Hãy sống thân thiện với môi trường. 

9. Thu gom, xử lý rác thải vì xóm làng Xanh - Sạch - Đẹp. 

10. Bỏ rác đúng nơi quy định, hành động nhỏ, lợi ích lớn. 

11. Bảo vệ môi trường là nhiệm vụ của toàn dân. 

12. Hãy giữ gìn vệ sinh không vứt rác ra đường, đổ rác đúng nơi quy định. 
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