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§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

            Nam ChÝnh, ngµy  13 th¸ng 01 n¨m 2022

THÔNG BÁO 
VÒ viÖc t¨ng cêng c«ng t¸c dän vÖ sinh m«i trêng, thu gom vµ xö lý r¸c 

th¶i và chăm sóc đường hoa tự quản  trªn ®Þa bµn x·

 
Thùc hiÖn kế hoạch của UBND xã vÒ viÖc tổ chức các hoạt động tuyên 

truyền, công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn xã. Nhằm tõng bíc c¶i thiÖn 
m«i trêng n«ng th«n, n©ng cao søc khoÎ cña nh©n d©n, n©ng cao nhËn thøc vµ 
tr¸ch nhiÖm cña ngêi d©n vÒ viÖc dän vÖ sinh m«i trêng, thu gom vµ xö lý r¸c 
th¶i ®óng n¬i quy ®Þnh, gi÷ g×n c¶nh quan, vÖ sinh ®êng lµng ngâ xãm, t¹o m«i 
trêng xanh, s¹ch, ®Ñp để thiết thực chào mừng 92 năm ngày thành Lập Đảng 
Cộng sản Việt Nam ( 03/02/1930 - 03/02/2022) và chào  đón Xuân mới Nhâm 
Dần 2022. UBND x· chØ ®¹o c¸c cấp các ngành từ xã đến th«n  thùc hiÖn một số 
nội dung nh sau:

1. Ban ChØ ®¹o x·: KiÓm tra ®«n ®èc c¸c ngµnh, ®oµn thÓ, Công đoàn, các 
trường học, trạm y tế vµ c¸c th«n tæ chøc thùc hiÖn.

2. Ban văn hóa:
§Èy m¹nh c«ng t¸c tuyªn truyÒn trªn hÖ thèng truyÒn thanh cña x· ®Ó 

n©ng cao nhËn thøc, tr¸ch nhiÖm cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n, hé gia ®×nh trong viÖc 
thu gom, ph©n lo¹i vµ xö lý r¸c th¶i ®Ó kh«ng g©y « nhiÔm m«i trêng; ph¸t hiÖn 
tè r¸c, hµnh vi ®æ, ®èt vµ ch«n nÊp r¸c th¶i kh«ng ®óng n¬i quy ®Þnh trªn ®Þa bµn 
x·.

3. Công đoàn, c¸c ®oµn thÓ chính trị xã hội, trường học, trạm y tế xã:
 Tæ chøc dän vÖ sinh trước, trong khuôn viên của cơ quan mình, vµ ch¨m 

sãc, dọn vệ sinh tuyÕn ®êng tù qu¶n, xong trước ngày 25/01/2021 ( tức ngày 23 
tháng chạp năm Tân sửu)

4. C¸c th«n:
- Làm tốt công tác tuyên truyền và tæ chøc vÖ sinh m«i trêng khu vực nhµ 

v¨n ho¸, ®×nh chïa, nh÷ng điểm c«ng céng, ®êng giao th«ng trong lµng, ®êng 
ra ®ång, kh¬i th«ng cèng r·nh, thu gom vít r¸c th¶i trªn c¸c tuyÕn kªnh m¬ng 
th«n qu¶n lý vµ tæ chøc dän vÖ sinh c¸c bÓ chøa r¸c th¶i thuèc BVTV ë ngoµi 
®ång, trång bæ sung, ch¨m sãc c©y hoa tuyÕn ®êng trôc th«n, xãm đồng thời 
chỉ đạo, đôn đốc các hộ gia đình tổ chức dọn vệ sinh trong khu«n viªn gia ®×nh 
nhµ m×nh ®¶m b¶o gän gµng s¹ch sÏ, tho¸ng m¸t, c¸c hé trång c©y rau mÇu, vËt 
liÖu bªn lÒ ®êng yªu cÇu thu dän ®Ó tr¶ l¹i hµnh lang ®¶m b¶o s¹ch sÏ th«ng 
tho¸ng, c¸c hé ch¨n nuéi t¹i gia ®×nh cÇn ph¶i thêng xuyªn vÖ sinh chuång tr¹i 
vµ kh«ng ®Ó g©y « nhiÔm m«i trêng trong khu d©n c. 

5. Tæ thu gom r¸c th¶i: Thùc hiÖn viÖc thu gom, tËp kÕt r¸c th¶i vÒ b·i 
r¸c ®Ó xö lý theo ®óng quy ®Þnh, đồng thời Xây dựng kế hoạch, chuẩn bị trang 
bị, vật tư, con người, phương tiện tổ chức thu thêm lượt xong trước ngày 
31/01/2022 (  tức ngày 29 tháng chạp năm Tân sửu);  khi vËn chuyÓn kh«ng 



®îc ®Ó r¸c th¶i r¬i v·i trªn c¸c tuyÕn ®êng, tổ chức dọn cỏ, dọn vệ sinh hai 
bên đường vào khu bãi rác tập trung;  Tæ chøc san g¹t, ch«n nÊp t¹i b·i r¸c, 
kh«ng ®îc ®èt r¸c th¶i t¹i b·i chøa r¸c th¶i sinh ho¹t lµm ¶nh hëng ®Õn m«i 
trêng xung quanh.

UBND x· yªu cÇu Công đoàn xã, các trường học, trạm y tế; các ®oµn thÓ 
các thôn vµ toµn thÓ nh©n d©n tÝch cùc  tham gia hëng øng c«ng t¸c dän vÖ sinh 
m«i trêng trªn ®Þa bµn x· ngµy cµng xanh, s¹ch, ®Ñp; ®Ò nghÞ ®ång chÝ  §¶ng 
uû phô tr¸ch c¸c chi bé, công chức phụ trách môi trường ®«n ®èc thùc hiÖn vµ 
b¸o c¸o vÒ UBND x· ®Ó  đánh giá kết quả./.

   N¬i nhËn:                                                                                      
   - BTV §¶ng uû;
   - TTUBND x·;
   - §¶ng uû phô tr¸ch chi bé;
   - BÝ th chi bé, trëng, th«n;
   - Lu VP.

TM ỦY BAN NHÂN DÂN x· 
Phó chủ tịch

Vương Thừa Vũ

       



Uû ban nh©n d©n
X· nam chÝnh

Sè:     /UBND

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

            Nam ChÝnh, ngµy 16 th¸ng 01 n¨m 2020

THÔNG BÁO 
VÒ viÖc tổng  dän vÖ sinh m«i trêng trªn ®Þa bµn x·

 Nhằm tõng bíc c¶i thiÖn m«i trêng n«ng th«n, n©ng cao søc khoÎ cña 
nh©n d©n vµ n©ng cao nhËn thøc, ý thøc vµ tr¸ch nhiÖm cña ngêi d©n vÒ viÖc 
dän vÖ sinh m«i trêng, thu gom vµ xö lý r¸c th¶i ®óng n¬i quy ®Þnh, gi÷ g×n 
c¶nh quan, vÖ sinh ®êng lµng ngâ xãm, t¹o m«i trêng xanh, s¹ch, ®Ñp để chào 
đón xuân canh tý năm 2020; UBND x· chØ ®¹o c¸c ban ngµnh, ®oµn thÓ, c¸c 
th«n  thùc hiÖn nh sau:

1. Ban ChØ ®¹o x·: Ph©n c«ng kiÓm tra ®«n ®èc c¸c ngµnh ®oµn thÓ vµ c¸c 
th«n tæ chøc thùc hiÖn.

3. §µi truyÒn thanh x· 
§Èy m¹nh c«ng t¸c tuyªn truyÒn trªn hÖ thèng truyÒn thanh cña x· ®Ó 

n©ng cao nhËn thøc, tr¸ch nhiÖm cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n, hé gia ®×nh trong viÖc 
thu gom, ph©n lo¹i vµ xö lý r¸c th¶i ®Ó kh«ng g©y « nhiÔm m«i trêng; ph¸t hiÖn 
tè r¸c, hµnh vi ®æ, ®èt vµ ch«n nÊp r¸c th¶i kh«ng ®óng n¬i quy ®Þnh trªn ®Þa bµn 
x·.

3. C¸c ban, ngµnh ®oµn thÓ:
 Tæ chøc dän vÖ sinh m«i trêng khu trung t©m cña x·, khu tëng niÖm 

Chñ tÞch Hå ChÝ Minh, tr¹m y tÕ, c¸c trêng häc, khu nghÜa trang liÖt sÜ, c¸c 
tuyÕn ®êng liªn x·, liªn th«n, thêng xuyªn tæ chøc dän cá, trồng bæ sung vµ 
ch¨m sãc hoa tuyÕn ®êng tù qu¶n.

4. C¸c th«n:
- Tæ chøc chØ ®¹o tổng dän vÖ sinh m«i trêng khu viÖc nhµ v¨n ho¸, ®×nh 

chïa nh÷ng n¬i c«ng céng, ®êng giao th«ng trong lµng, ®êng ra ®ång, kh¬i 
th«ng cèng r·nh, thu gom vít r¸c th¶i trªn c¸c tuyÕn kªnh m¬ng th«n qu¶n lý 
vµ tæ chøc dän vÖ sinh c¸c bÓ chøa r¸c th¶i thuèc BVTV ë ngoµi ®ång, trång bæ 
sung, ch¨m sãc c©y hoa tuyÕn ®êng trôc th«n, xãm.

5. C¸c hé gia ®×nh: Thêng xuyªn dän vÖ sinh trong khu«n viªn gia ®×nh 
nhµ m×nh ®¶m b¶o gän gµng s¹ch sÏ, tho¸ng m¸t, c¸c hé trång c©y rau mÇu, vËt 
liÖu bªn lÒ ®êng yªu cÇu thu dän ®Ó tr¶ l¹i hµnh lang ®¶m b¶o s¹ch sÏ th«ng 
tho¸ng, c¸c hé ch¨n nuéi t¹i gia ®×nh cÇn ph¶i thêng xuyªn vÖ sinh chuång tr¹i 
vµ kh«ng ®Ó g©y « nhiÔm m«i trêng trong khu d©n c. 

6. Tæ thu gom r¸c th¶i: thùc hiÖn viÖc thu gom, tËp kÕt r¸c th¶i vÒ b·i r¸c 
®Ó xö lý theo ®óng quy ®Þnh, khi vËn chuyÓn kh«ng ®îc ®Ó r¸c th¶i r¬i v·i trªn 
c¸c tuyÕn ®êng. Tæ chøc san g¹t, ch«n nÊp t¹i b·i r¸c, kh«ng ®îc ®èt r¸c th¶i 
t¹i b·i chøa r¸c th¶i sinh ho¹t lµm ¶nh hëng ®Õn m«i trêng xung quanh.

Thêi gian tæ chøc thùc hiÖn:



Tõ ngµy 17 ®Õn ngµy 18/01/2020. c¸c ®oµn thÓ, c¸c nhµ trêng, tr¹m y tÕ, 
c«ng ®oµn x·, ph©n c«ng lùc lưîng nhæ cá, vµ ch¨m sãc hoa, ®ång thêi dän vÖ 
sinh c¸c tuyÕn ®êng tù qu¶n.

Thêi gian tõ ngày 21/01 đến ngày 22/01/2020 (tức ngày 27 – 28 tết); c¸c 
th«n ®ång lo¹t tæ chøc c¸c chi héi, ®oµn thÓ cïng toµn thÓ nh©n d©n tæng dän vÖ 
sinh trªn ®Þa bµn th«n, xãm vµ gia ®×nh.

UBND x· yªu cÇu c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ, ®oµn thÓ vµ toµn thÓ nh©n d©n 
tham gia hëng øng tÝch cùc c«ng t¸c tổng dän vÖ sinh m«i trêng trªn ®Þa bµn 
x· ngµy cµng xanh, s¹ch, ®Ñp.

UBND x· ®Ò nghÞ c¸c ®ång chÝ §¶ng uû phô tr¸ch c¸c chi bé ®«n ®èc 
thùc hiÖn vµ b¸o c¸o kÕt qu¶ vÒ UBND x· ®Ó tæng hîp.
       N¬i nhËn:                                                                                      TM. UBND x· 
   - BTV §¶ng uû;
   - TTUBND x·;
   - §¶ng uû phô tr¸ch chi bé;
   - BÝ th chi bé, trëng, th«n;
   - Lu VP.
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