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V/v thực hiện đợt cao điểm các hoạt 

động chỉnh trang, vệ sinh môi trường 

chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ 

huyện lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020 - 

2025. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tam Dương, ngày        tháng 7 năm 2020 

 

 

Kính gửi: 

     - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam và các Tổ chức chính trị - xã hội 

huyện; 

     - Trưởng các phòng, ban, cơ quan thuộc huyện; 

      - Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện; 

     - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 
 

 Thực hiện Thông báo số 107-TB/HU ngày 30/6/2020 của Huyện uỷ Tam 

Dương về việc thông báo thời gian tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tam 

Dương lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020-2025; 

Nhằm tiếp tục duy trì cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp găn với xây 

dựng nông thôn mới để chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tam Dương 

lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020-2025. UBND huyện chỉ đạo, như sau: 

 1. Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện  

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các phòng, ban thực hiện việc tổng 

vệ sinh xung quanh trụ sở làm việc; thực hiện việc chỉnh trang phòng làm việc, 

trồng hoa, cây xanh; thu gom, xử lý rác thải, nước thải theo đúng quy định. 

- Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện đợt cao điểm phát động 

tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn toàn huyện, báo cáo Chủ tịch UBND huyện 

theo quy định.   

2. Trưởng Công an huyện 

Chỉ đạo, thực hiện việc đảm bảo an ninh trật tự xã hội, đảm bảo an toàn 

giao thông; tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả theo Kế hoạch, phương án 

đã được duyệt. Chỉ đạo, hướng dẫn Công an các xã, thị trấn tổ chức triển khai 

thực hiện nghiêm các nội dung, mục tiêu theo kế hoạch. 

 3. Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng 

Chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn và triển khai thực hiện: Trồng và 

chỉnh trang cây xanh đô thị trên địa bàn và tại trụ sở Huyện uỷ, HĐND & 



 
 

UBND huyện và dọc hai bên vỉa hè đường xung quanh; tổ chức ra quân giải tỏa 

các vi phạm đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn 

huyện. 

 4. Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường 

Chịu trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn và thực hiện đợt tổng vệ 

sinh môi trường trên địa bàn toàn huyện. Đồng thời, đôn đốc các xã, thị trấn đẩy 

nhanh tiến độ hoàn thành hệ thống rãnh nước thải trong khu dân cư trên địa bàn 

huyện. 

 5. Trưởng phòng Văn hoá - Thông tin, Giám đốc Trung tâm Văn 

hoá - TTTT huyện 

- Khẩn trương tổ chức triển khai thực nhiệm vụ được phân công tại Thông 

báo số 08 - TB/HU ngày 02/7/2020 của Huyện ủy về việc thông báo phân công 

nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị chuẩn bị công tác phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện 

Tam Dương nhiệm kỳ 2020-2025; 

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh 

của huyện, xã về đợt cao điểm tổng vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự 

xã hội, lập lại trật tự vỉa hè, lòng đường; đảm bảo an toàn giao thông trong dịp 

diễn ra Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXX. Phối hợp với UBND các xã, thị 

trấn viết bài, thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh để nâng 

cao nhận thức của Nhân dân trong việc bảo vệ môi trường.  

6. Đề nghị UBMTTQ Việt Nam và các Đoàn thể huyện 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ tiếp tục đồng loạt tổ chức thực hiện đợt ra 

quân thu gom rác thải, tổng vệ sinh môi trường, chỉnh trang nhà cửa, vườn, cổng 

ngõ, tường rào; lồng ghép tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của 

nhân dân trong việc bảo vệ môi trường gắn với xây dựng nông thôn mới; vận 

động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường; phát động, nhân rộng các mô hình 

trồng đường hoa, cây xanh và bảo vệ môi trường; khu dân cư tự quản về bảo vệ 

môi trường, sử dụng thùng rác compost, xây dựng "Đoạn đường không rác", 

"Tuyến đường không rác", "Đường hoa nhà hoa", phát động mô hình "Nông dân 

chung tay bảo vệ môi trường nông thôn", "Nông dân thu gom bao gói thuốc bảo 

vệ thực vật sau sử dụng"... để nhân rộng. 

7. Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm 

chỉ đạo, thực hiện 

- Huy động mọi nguồn lực xây dựng các tuyến đường kiểu mẫu xanh, 

sạch đẹp, an toàn; 



 
 

- Tổ chức triển khai thực hiện đồng loạt đợt cao điểm phát động tổng vệ 

sinh môi trường; 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, các ban, ngành 

đoàn thể thực hiện có hiệu quả việc tổng vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, 

khơi thông cống rãnh và kênh mương, thu gom rác thải, nước thải, dọn dẹp các bãi 

rác tự phát. . .; Phát động, tiến hành trồng cây xanh tại trụ sở làm việc và hai bên 

các tuyến đường; Giải tỏa các vi phạm lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè trên địa 

bàn; 

- Vận động Nhân dân thực hiện chỉnh trang nhà cửa, vườn, cổng ngõ, 

tường rào xanh, sạch, đẹp; Thực hiện nghiêm việc thu gom, xử lý rác thải, nước 

thải ngay tại gia đình; Không vứt rác, xác động vật ốm chết ra ngoài môi 

trường,… 

Trên đây là một số nội dung quan trọng phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện 

lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020-2025. UBND huyện Tam Dương Đề nghị 

UBMTTQ Việt Nam, các Đoàn thể, các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn 

huyện và yêu cầu Trưởng các phòng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Bí thư, 

Chủ tịch các xã, thị trấn chịu trách nhiệm chỉ đạo, thực hiện đợt cao điểm 

phát động tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn toàn huyện (thời gian thực 

hiện từ ngày 25/7/2020 đến khi kết thúc Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXX. 

Sau thời gian này các phòng, ban ngành, cơ quan, đoàn thể huyện tiếp tục 

duy trì thực hiện một cách thường xuyên và hiệu quả)./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. Huyện uỷ; HĐND huyện; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- CPVP HĐND&UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Đặng Công Hòa 
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