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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /UBND-TNMT 

V/v tổ chức các hoạt động hưởng 

ứng Chiến dịch Làm cho thế giới 

sạch hơn năm 2020 

Tam Dương, ngày      tháng      năm 2020 

 

 

Kính gửi:  

- Các cơ quan đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội; 

- Các phòng: Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và 

Hạ tầng, Giáo dục và Đào tạo; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Văn bản số 7042/UBND-NN4 ngày 15/9/2020 của UBND tỉnh 

V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 

2020. UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Giao UBND các xã, thị trấn căn cứ điều kiện thực tế tổ chức các hoạt 

động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2020 bằng các hoạt 

động như sau: 

-  Treo băng rôn, pano, áp phích tại các khu vực công cộng, đường phố, trụ 

sở cơ quan làm việc và các địa điểm phù hợp nhằm tuyên truyền chủ đề về 

Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2020. 

- Tổ chức các hoạt động làm sạch môi trường như ra quân vệ sinh môi 

trường; thu gom xử lý chất thải, rác thải; giải quyết những vấn đề môi trường 

bức xúc, tồn đọng trên địa bàn, cơ quan, đơn vị, trường học, cơ sở sản xuất, kinh 

doanh; khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, ao hồ hệ thống thoát 

nước…. 

- Tổ chức phát động hưởng ứng các phong trào như Ngày hội tái chế, Ngày 

hội sống xanh, Ngày Thứ bảy tình nguyện, Ngày Chủ nhật xanh, Ngày không sử 

dụng túi nilon... Bên cạnh đó, khởi công, xây dựng và bàn giao các dự án, công 

trình về bảo vệ môi trường nhằm phục vụ tốt hơn các hoạt động phát triển kinh 

tế - xã hội và dân sinh. 

Kết thúc chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn (từ nay đến hết tháng 

9/2020), yêu cầu UBND các xã, thị trấn tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện gửi 

Phòng Tài nguyên và Môi trường trước ngày 05/10/2020. 



2. Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các Trường học trên địa bàn tổ 

chức các hoạt động cụ thể, thiết thực để hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới 

sạch hơn như dọn dẹp vệ sinh, khơi thông cống rãnh xung quanh khu vực trường 

học,... 

Tổng hợp kết quả thực hiện gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường để tổng 

hợp, báo cáo trước ngày 05/10/2020. 

3. Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng tham mưu UBND huyện chỉ đạo thực 

hiện ngay việc giải toả các điểm tập kết chất thải, phế thải, lấn chiếm hành lang 

an toàn giao thông không đúng quy định ở ven các trục đường giao thông. 

4. Đề nghị các Tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội căn cứ điều kiện thực tế 

chỉ đạo tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới 

sạch hơn năm 2020.  

Đề nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam chỉ đạo đẩy mạnh phong trào xây dựng, 

cải tạo cống, rãnh thoát nước thải khắc phục ô nhiễm môi trường tại khu dân cư; 

chỉ đạo phát động các phong trào bảo vệ môi trường. 

5. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường: tổ chức treo 05 phướn (treo dọc 

cột điện) tại khu vực cổng UBND huyện; kiểm tra, in treo lại các pano tuyên 

truyền cỡ lớn nếu hỏng, rách (sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường đã 

được giao để thực hiện). Tổng hợp, tham mưu UBND huyện báo cáo UBND 

tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường kết quả thực hiện. 

(Thông tin và tài liệu truyền thông Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn 

năm 2020 được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi 

trường, địa chỉ http://monre.gov.vn; Tổng cục Môi trường, địa chỉ 

http://vea.gov.vn; Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, địa chỉ 

http://monremedia.vn). 

Đề nghị Tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội huyện, các phòng chuyên môn, 

UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Thể 

 


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc - Phone: 02113.846.464 - Fax: 02113.846.488 - Email: sotttt@vinhphuc.gov.vn
	2020-09-18T15:52:41+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH VĨNH PHÚC
	Nguyễn Minh Thể<Thenm@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-09-18T16:00:33+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban Nhân dân huyện Tam Dương<ubndtamduong@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-09-18T16:00:38+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban Nhân dân huyện Tam Dương<ubndtamduong@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-09-18T16:00:42+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban Nhân dân huyện Tam Dương<ubndtamduong@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-09-18T16:00:48+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban Nhân dân huyện Tam Dương<ubndtamduong@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




