UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐỊNH HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 188 /UBND-TNMT

Định Hóa, ngày 14 tháng 01 năm 2022

V/v thực hiện công tác vệ sinh
môi trường dịp tết Nguyên đán
Nhâm Dần năm 2022

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Kính gửi:
- Ban Quản lý Di tích Lịch sử - Sinh thái ATK Định Hóa;
- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện;
- Uỷ ban nhân dân các xã và thị trấn Chợ Chu.
Thực hiện Thông báo số 06/TB-UBND ngày 12/01/2022 của UBND huyện
về kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thứ Bẩy - UBND huyện khóa
XX. Để đảm bảo thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, chỉnh trang phố, xóm
dịp tết Nguyên đán Nhân Dần năm 2022. UBND huyện đề nghị UBND các xã, thị
trấn, các cơ quan đơn vị thực hiện tốt một số nội dung sau:
1. Ban Quản lý Di tích Lịch sử - Sinh thái ATK Định Hóa:
Chủ động thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường tại các điểm di tích do
đơn vị quản lý trước, trong và sau tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Đặc biệt
thường xuyên bố trí lực lượng quyét dọn, thu gom, xử lý rác thải tại khu vực khuôn
viên Nhà tưởng niệm, Nhà trưng bày, khu dịch vụ…
2. Các cơ quan, đơn vị, các trường học, các doanh nghiệp, các tổ chức
chính trị - xã hội trên địa bàn huyện:
Chủ động thực hiện tốt việc chỉnh trang, vệ sinh môi trường tại đơn vị mình.
Tiến hành thu gom rác thải vào đúng nơi quy định, khơi thông cống rãnh, chỉnh
trang trong và ngoài khuôn viên để đảm bảo mỹ quan của mỗi đơn vị. Đồng thời, tổ
chức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia bảo vệ môi trường,
làm vệ sinh môi trường tại các nơi công cộng, các điểm di tích lịch sử...
3. UBND các xã và thị trấn Chợ Chu:
- Tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia bảo vệ môi trường, thực
hiện tổng vệ sinh môi trường tại hộ gia đình, đường làng, ngõ xóm chào mừng tết
Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022;
- Xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch vệ sinh môi trường tới các ban,
ngành, đoàn thể, các xóm có những hoạt động thiết thực về bảo vệ môi trường chào
mừng tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Thực hiện tốt công tác vệ sinh môi
trường đường làng, ngõ xóm, trụ sở làm việc, di tích lịch sử, đài tưởng niệm…Tổ
chức thu gom, xử lý rác thải, khơi thông rãnh thoát nước tại những khu vực tồn lưu,
nơi tập trung đông dân cư, ven các trục đường giao thông, trên đường làng, ngõ xóm
ngăn chặn các hành vi gây ô nhiễm môi trường, duy trì thực hiện tốt công tác thu
gom, xử lý rác thải trong thời gian trước, trong và sau trong dịp đón tết Nguyên đán

2

Nhâm Dần năm 2022. Đặc biệt đối với UBND các xã Phú Tiến, Bộc Nhiêu, Trung
Hội, Trung Lương, Bình Yên, Điềm Mặc, Phú Đình, Bảo Cường và thị trấn Chợ
Chu cần quan tâm xử lý rác thải trên trục giao thông chính đi qua;
- Đối với các xã có lượng rác thải phát sinh lớn, khó khăn trong việc vận
chuyển về nơi xử lý rác cần liên hệ với Trạm Khai thác và Quản lý nước sinh hoạt
huyện Định Hóa để phối hợp thu gom, vận chuyển đến nơi xử lý. Kịp thời phát hiện,
xử lý và ngăn chặn việc đổ rác, vứt rác tại những nơi công cộng, ven các trục đường
giao thông làm mất mỹ quan và gây ô nhiễm môi trường.
4. Trạm quản lý và Khai thác nước sinh hoạt huyện Định Hoá:
- Thực hiện tốt công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên
địa bàn thị trấn Chợ Chu và các xã. Tiến hành vệ sinh môi trường trên các tuyến
phố, khu vực trung tâm huyện theo phương án đã phê duyệt trong thời gian trước,
trong và sau tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022;
- Xây dựng lịch thu gom vận chuyển rác thải, đảm bảo rác thải được điều
chuyển đều ở các lò đốt tại thị trấn Chợ Chu, xã Bình Yên, xã Phú Đình và xã Tân
Thịnh, tránh tình trạng rác thải tập trung về một chỗ không xử lý kịp, gây ảnh hưởng
tới môi trường và đời sống nhân dân xung quanh. Tăng cường tần xuất thu gom, vận
chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn, đặc biệt là công tác xử lý rác thải tại
các lò đốt;
- Xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công cán bộ, người lao động phối hợp với
UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị để kịp thời thu gom, vận chuyển và xử
lý rác về các điểm xử lý rác trên địa bàn, đặc biệt là đêm 29 tết và tại các khu vực
trung tâm huyện.
5. Phòng Tài nguyên và Môi trường:
Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, UBND các xã và thị trấn Chợ
Chu việc thực hiện công tác vệ sinh môi trường trước, trong và sau tết Nguyên đán
Nhâm Dần năm 2022.
Trên đây là ý kiến chỉ đạo của UBND huyện Định Hoá về công tác vệ sinh
môi trường nhân dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Yêu cầu các cơ quan,
đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt những nội dung trên và báo cáo kết quả
thực hiện về UBND huyện Định Hóa (qua Phòng Tài nguyên và Môi trường) trước
ngày 07/02/2022./.
Nơi nhận:
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
- Như kính gửi;
KT. CHỦ TỊCH
- Thường trực Huyện ủy;
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
- Thường trực HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lưu: VP, TNMT.

Ký bởi: Ủy ban Nhân dân huyện Định Hóa
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Lý Văn Thắng
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