
  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ XUÂN LỘC 
 

Số: 24/UBND-MT 
 

V/v tổ chức ra quân vệ sinh 

môi trường trên địa bàn xã 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Xuân Lộc, ngày 05 tháng 8 năm 2019 

 

Kính gửi:  

- Ban Công tác Mặt trận thôn; 

- Trưởng thôn; 

- Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội; 

- HTX Nông nghiệp - Môi trường. 

  

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban chỉ đạo Xây dựng nông thôn mới huyện 

Can Lộc về việc thực hiện hoàn thành các nội dung, tiêu chí để chuẩn bị cho 

Đoàn kiểm tra huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào ngày 10/8/2019; Công văn 

số: 1924 /UBND-TNMT ngày 05 tháng 8 năm 2019 của UBND huyện Can Lộc, 

về việc tổ chức ra quân vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện. 

 Để hoàn thành tiêu chí Môi trường và An toàn thực phẩm trên địa bàn 

huyện, phục vụ Đoàn kiểm tra huyện đạt chuẩn nông thôn mới, UBND xã đề 

nghị Ban Công tác Mặt trận, Trưởng thôn, Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội, 

Cán bộ chỉ đạo thôn, HTX Nông nghiệp - Môi trường thực hiện một số nội dung 

sau: 

 1. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia tích 

cực vào công tác bảo vệ môi trường của địa phương; chỉ đạo các tổ chức, đoàn 

thể và nhân dân tiến hành tổng dọn vệ sinh, nạo vét kênh mương, phát quang 

đường làng, ngõ xóm, nhà văn hóa, thu gom và xử lý rác thải trên địa bàn. Tổ 

chức ra quân vệ sinh môi trường tại địa phương bắt đầu từ ngày 06/8/2019 đến 

hết ngày 08/8/2019. 

 2. HTX nông nghiệp - Môi trường, cán bộ phụ trách môi trường tổ chức 

cải tạo, nâng cấp bãi tập kết rác thải, chôn lấp khối lượng rác thải còn tồn tãi bãi 

tập kết, vệ sinh môi trường tại các bãi tập kết rác thải... hoàn thành trước ngày 

09/8/2019 (nghiêm cấm việc đốt rác thải tại các bãi tập kết); Kiểm tra, ra soát 

lại số lượng các cơ sở sản xuất, kinh doanh, tăng cường kiểm tra việc thực hiện 

công tác bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, đặc 

biệt là các gia trại, trang trại chăn nuôi trong khu dân cư và chăn nuôi lợn tập 

trung. 

 3. Đề nghị Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội chỉ đạo các Chi hội, Chi 

đoàn huy động lực lượng phối hợp cùng thôn tổ chức ra quân vệ sinh môi 

trường, thu gom, xử lý rác thải, nhà văn hóa, chỉnh trang vườn hộ trên địa bàn xã 

bắt đầu từ ngày 06/8/2019 đến hết ngày 08/8/2019. 

Ủy ban nhân dân xã đề nghị Ban Công tác Mặt trận thôn, Trưởng thôn, 

Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội, HTX Nông nghiệp - Môi trường thực hiện 



  

nghiêm túc các nội dung trên và tổng hợp số liệu, báo cáo về UBND xã (trực 

tiếp qua đồng chí Hoàng Văn Dũng - công chức phụ trách Môi trường) để báo 

cáo UBND huyện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TV Đảng ủy, TT HĐND xã; 

- Chủ tịch, PCT UBND xã; 

- Lưu: VP, MT. 
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