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KẾ HOẠCH 

Về việc Tổ chức các hoạt động ra quân bảo vệ môi trường  

trước và sau Tết nguyên đán Canh Tý 2020 
 

Nhằm tiếp tục tăng cường triển khai có hiệu quả công tác Bảo vệ môi trường 

trên địa bàn xã Thạch Hưng và tăng cường công tác bảo vệ môi trường trước và 

sau Tết nguyên đán Canh Tý 2020; 

Để triển khai nhiệm vụ năm 2020 và tăng cường triển khai có hiệu quả công 

tác Bảo vệ môi trường trên địa bàn xã Thạch Hưng. UBND xã Thạch Hưng triển 

khai kế hoạch thực hiện đảm bảo vệ sinh môi trường trước và sau Tết nguyên đán 

Canh Tý 2020 với các nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU. 

1. Quán triệt đến cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức đoàn thể và 

các thôn xóm về nội dung của đợt cao điểm ra quân lập lại TTKCĐT, ATGT vệ 

sinh môi trường. 

2. Tiếp tục tổ chức tuyên truyền sâu rộng về đợt cao điểm đến toàn thể cán 

bộ, đảng viên, các tổ chức đoàn thể và quần chúng nhân dân được biết thực hiện. 

3. Lập phương án tổ chức ra quân vệ sinh môi trường trên địa bàn, tập trung 

xử lý rác vô chủ và cỏ rác trên các tuyến đường. 

4. Tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn các hộ chăn nuôi gia 

súc, gia cầm thực hiện các các biện pháp bảo vệ môi trường, đồng thời xử lý việc 

giết mổ gia súc, gia cầm trái phép. 

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ. 

1. Tổ chức tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của xã và các thôn về nội 

dung  Kế hoạch của UBND thành phố, kế hoạch của UBND xã về việc tăng cường 

công tác bảo vệ môi trường trước và sau Têt nguyên đán Canh Tý 2020.  

2. Huy động toàn thể nhân dân, các tổ chức, ban ngành đoàn thể, các trường 

học, trạm y tế trong địa bàn xã tổ chức ra quân phát quang hành lang an toàn lưới 

điện, vệ sinh môi trường, nạo vét kênh mương. 

3. Tập trung xử lý dứt điểm các địa điểm đổ rác thải không đúng quy định, 

làm mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến ATGT. Thành lập đội liên ngành trực tuần 

tra, kiểm tra các tuyến đường Mai Thúc Loan, Nguyễn Du kéo dài, Đặng Tất, 



Nguyễn Phan Chánh trên địa bàn xã, là nơi thường xuyên xảy ra hiện tượng vứt rác 

bừa bãi; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN. 

1. Giao trách nhiệm cho địa chính - xây dựng - môi trường căn cứ tình hình 

chủ động các phương án thực hiện. 

2. Các đoàn thể, thôn xóm phối hợp thực hiện tốt kế hoạch này báo cáo cụ 

thể về khối lượng công việc, số người tham gia về UBND qua đồng chí cán bộ 

quản lý đô thị. 

3. Thời gian thực hiện: 

- Thường xuyên tuyên truyền nội dung kế hoạch đến tận mọi người dân 

được biết thực hiện. 

- Các Ngày Chủ nhật trong tuần sẽ tiến hành ra quân phát quang hành 

lang an toàn lưới điện, vệ sinh môi trường, nạo vét kênh mương theo kế hoạch. 

4. Đợt ra quân này nhằm tăng cường đảm bảo lập về việc tăng cường công 

tác bảo vệ môi trường trước và sau Tết nguyên đán Canh Tý 2020. Huy động tối đa 

lực lượng, phương tiện triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp có hiệu quả. 

 

Nơi nhận: 
- UBND thành phố; 

- TT Đảng ủy, UBMTTQ, các đoàn thể; 

- CT, PCT UBND; 

- Trưởng các đoàn thể;  

- Các trường học; 

- Trạm y tế; 

- Ban công an, quân sự; 

- Truyền thanh xã; 

- 6 thôn; 

- Lưu VP/ UBND. 
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