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THÔNG BÁO 

V/v ra quân tổng vệ sinh môi trường trước Tết nguyên đán Canh Tý 2020 

 

Thực hiện kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2020 của 

UBND xã Thạch Hưng về việc Tổ chức các hoạt động ra quân bảo vệ môi 

trường trước và sau Tết nguyên đán Canh Tý 2020. UBND xã Thạch Hưng 

thông báo tiếp tục ra quân vệ sinh môi trường, thu gom cỏ rác vô chủ trên các 

tuyến đường giao thông: 

1. Thời gian:  

Cán đơn vị chủ động sắp xếp thời gian phù hợp, tổ chức ra quân tổng vệ 

sinh môi trường trước Tết nguyên đán. 

2. Thành phần và địa điểm: 

Các thôn chủ động phát động nhân dân ra quân làm vệ sinh môi trường, 

phát quanh hành lang an toàn giao thông, lưới điện trên địa bàn thôn mình và có 

báo cáo cụ thể gửi về UBND xã qua phòng địa chính với các nội dung khối lượng 

rác thải thu gom, số hộ tham gia. 

Các đồng chí đoàn viên công đoàn làm vệ sinh môi trường trong và ngoài 

khuôn viên trụ sở UBND 

Các trường học, trạm y tế tổ chức làm vệ sinh môi trường trong và ngoài 

khuôn viên đơn vị mình. 

Các đoàn thể: Huy động các đồng chí trong BCH, cán bộ, hội viên trên cơ 

sở các tuyến đường tự quản đã phân công, dọn dẹp vệ sinh, thu gom rác vô chủ, 

chỉnh trang lại hệ thống bảo vệ cây. 

Các đồng chí Đoàn thanh niên xã ngoài công tác vệ sinh tuyến đường tự 

quản thì phân bổ lực lượng làm vệ sinh, chỉnh trang khu vực Đài tượng niệm xã. 

Các đồng chí thường vụ Hội liên hiệp phụ nữ xã chỉ đạo các tổ thu gom rác 

thải mang theo dụng cụ tập trung về bãi tập kết rác, phối hợp với Công ty TNHH 

MTV Quản lý công trình đô thị Hà Tĩnh để vận chuyển, không để rác ứ đọng. 



Cán bộ truyền thanh thực hiện công tác tuyên truyền trên hệ thống loa 

truyền thanh tuyên truyền về việc ra quân tổng vệ sinh môi trường trước Tết 

nguyên đán Canh Tý 2020. 

Giao VP UBND, cán bộ địa chính – môi trường, QLĐT theo dõi, kiểm tra 

tình hình thực hiện của các bộ phận, các thôn tổng hợp báo cáo về UBND xã. 

3. Dụng cụ mang theo: cuốc, ven, xe đẩy để vận chuyển… 

Kính đề nghị TT Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UBMTTTQ phân công 

cán bộ chỉ đạo đôn đốc các đoàn thể, Ban công tác mặt trận và các thôn tổ chức 

thực hiện. 

UBND xã thông báo để cán bộ, các thôn, các đơn vị và các thành phần 

liên quan thực hiện nghiêm túc thông báo này./. 
 

Nơi nhận: 
- TT Đảng ủy, HĐND; 

- TT UBMTTQ, Đoàn thể; 

- CT, PCT UBND; 

- CBCC thuộc UBND; 

- 3 trường học, trạm y tế 

- Tổ thu gom rác 

- Truyền thanh; 

- Lưu: VT. 

Gửi: VB giấy. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
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