ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VĨNH TƯỜNG
Số: 1853 /UBND-TNMT
V/v tăng cường công tác thu gom,
xử lý rác thải và vệ sinh môi
trường chuẩn bị Đại hội đại biểu
Đảng bộ huyện lần thứ XXVI

Kính gửi:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vĩnh Tường, ngày 31 tháng07 năm 2020

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện;
- UBND các xã, thị trấn.

Để đảm bảo công tác thu gom, xử lý rác thải và vệ sinh môi trường chuẩn
bị Đại hội đại biểu Đại hội đảng bộ huyện lần thứ XXVI; UBND huyện yêu cầu
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện
một số nội dung sau:
1. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm:
- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, phát thanh trên đài truyền
thanh của xã, thị trấn; huy động cán bộ, nhân dân tích cực tham gia vệ sinh môi
trường tại nơi sinh sống, nơi làm việc và các khu vực công cộng.
- Tổ chức phát động cán bộ, công chức, viên chức cùng nhân dân ở các
thôn, xóm, khu dân cư làm vệ sinh đường làng, ngõ xóm, nhà văn hóa thôn,
trung tâm văn hóa xã, các khu chợ, nghĩa trang nhân dân và các khu vực công
cộng; khơi thông hệ thống rãnh, vệ sinh chuồng trại chăn nuôi; thu gom, vận
chuyển rác thải về bãi rác tạm của xã, thị trấn để chôn lấp, xử lý theo quy định;
chỉnh trang khuân viên cơ quan, đơn vị, các khu vực công cộng đảm bảo xanh sạch - đẹp.
- Chỉ đạo HTX vệ sinh môi trường hoặc tổ VSMT tăng tần suất thu gom,
xử lý rác thải phát sinh và các bãi rác thải tự phát trên địa bàn; không để tình
trạng rác thải ứ đọng trong khu dân cư, bãi rác tự phát tại các khu vực công
cộng, trên các tuyến đê, kênh và đường giao thông.
2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện: Tổ chức cho cán
bộ, công chức, viên chức thực hiện công tác vệ sinh môi trường tại trụ sở, khuôn
viên cơ quan, đơn vị.
UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện;
Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, TNMT.
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