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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HUYỆN LÝ NHÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số:  1044 /UBND-TN&MT Lý Nhân, ngày 08  tháng 10 năm 2018 

V/v đẩy mạnh các hoạt động đảm bảo vệ sinh 

môi trường trong xây dựng nông thôn mới   

 

  Kính gửi: 

        - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

        - Các phòng, ban, ngành đoàn thể của huyện; 

        - Đài Truyền thanh huyện. 

  

 Trong thời gian vừa qua, công tác vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý rác thải 

sinh hoạt trên địa bàn huyện được tập trung chỉ đạo, xử lý cơ bản đảm bảo vệ sinh 

môi trường, nhất là đối với các xã đã về đích nông thôn mới.  

Thực hiện ý kiến kết luận của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tại 

phiên họp sơ kết 9 tháng đầu năm 2018. Nhằm đẩy mạnh các hoạt động đảm bảo vệ 

sinh môi trường gắn với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới, phấn đấu đến hết năm 2019 huyện Lý Nhân được công nhận huyện nông 

thôn mới. Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn phối hợp với các 

ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh thực hiện công tác vệ sinh môi trường, cụ thể như sau: 

 1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

 - Đẩy mạnh công tác vệ sinh môi trường trong xây dựng nông thôn mới, đặc 

biệt là việc phân loại, thu gom và xử lý chất thải theo quy định; việc chấp hành pháp 

luật về bảo vệ môi trường trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ làm đẹp 

cảnh quan môi trường, cảnh quan nông thôn.  

- Tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đồng loạt ra quân tổng vệ sinh môi 

trường toàn xã/thị trấn vào sáng ngày 13/10/2018 (sáng thứ Bảy). 

- Định kỳ một ngày hàng tháng (ngày Thứ Bảy/Chủ Nhật cuối cùng của 

tháng) tổ chức ra quân tổng vệ sinh toàn xã/thị trấn, phát quang bụi rậm, khơi thông 

cống rãnh, kênh mương với sự tham gia của nhân dân đặc biệt tại các khu vực công 

cộng (tuyến đường quốc lộ, huyện lộ qua địa bàn, khu vực giáp ranh giữa hai địa 

phương thuộc địa bàn quản lý) nhằm chấm dứt tình trạng rác thải ứ đọng gây mất mỹ 

quan, ô nhiễm môi trường. 

- Chỉ đạo thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn đảm bảo vệ 

sinh môi trường định kỳ tối thiểu 01 tuần/1 lần, không được để xảy ra tình trạng ứ 

đọng rác, tràn ra lòng đường tại các bể trung chuyển. 

Yêu cầu UBND các xã, thị trấn định kỳ hàng tháng báo cáo kết quả thực hiện 

công tác vệ sinh môi trường qua Phòng Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo 

cáo UBND huyện. Ngoài báo cáo bằng văn bản, gửi kèm file mềm báo cáo và hình ảnh 

ra quân tổng vệ sinh môi trường qua Hộp thư điện tử: phongtnmt.ln@hanam.gov.vn 

Thời gian gửi báo cáo: Định kỳ vào ngày mùng 02 hàng tháng.  

 2. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra, đôn 

đốc việc thực hiện của các xã, thị trấn; định kỳ hàng tháng tổng hợp kết quả, báo cáo 

về UBND huyện để kịp thời chỉ đạo và xử lý các địa phương, đơn vị không thực hiện. 
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2. Đài Truyền thanh huyện 

- Dành chuyên mục, thời lượng phù hợp để tuyên truyền, phổ biến nội dung 

Công văn này; Tăng thời lượng phát thanh, đưa tin, bài tuyên truyền, giáo dục, nâng 

cao ý thức của các tổ chức, đơn vị, cá nhân về giữ gìn vệ sinh chung, không vứt rác 

bừa bãi, tuyền truyền nhân dân thực hiện phân loại, xử lý rác hữu cơ tại nhà. 

- Chỉ đạo, phân công cán bộ quay phim, viết tin, bài, phóng sự phản ánh kịp 

thời trên các phương tiện thông tin về hoạt động ra quân tổng vệ sinh môi trường định 

kỳ hàng tháng tại các xã, thị trấn. 

- Kịp thời đưa tin nêu gương những điển hình thực hiện tốt công tác giữ gìn vệ 

sinh môi trường; Thông tin rõ, kịp thời những trường hợp vi phạm, những địa phương 

để xảy ra tình trạng vứt rác thải, đổ rác thải không đúng nơi quy định, xử lý rác thải 

không kịp thời gây ô nhiễm môi trường. 

3. Các Phòng, ban, ngành đoàn thể của huyện 

- UBND huyện đề nghị Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị của huyện chỉ 

đạo, đôn đốc, kiểm tra các ban, ngành đoàn thể cấp xã trong việc phối hợp với UBND 

các xã, thị trấn tổ chức ra quân vệ sinh môi trường định kỳ hàng tháng và tổ chức các 

hoạt động nhằm đẩy mạnh công tác vệ sinh môi trường. 

- Tổ chức lực lượng đoàn thanh niên tình nguyện, hội viên, cán bộ, công chức 

tham gia công tác tổng vệ sinh định kỳ hàng tháng cùng nhân dân và các hoạt động 

thiết thực khác phù hợp với đặc điểm từng khu vực. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; các cơ quan, 

đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện;   

- LĐ UBND huyện; 

- Như kính gửi; 

- Lưu: VT, TN&MT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thành Thăng 
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