
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ KỲ ANH 

 

Số: 1009/UBND-TNMT 

V/v tổ chức các hoạt động VSMT 

chào mừng các sự kiện triển khai 

trên địa bàn thị xã Kỳ Anh. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Thị xã Kỳ Anh, ngày 07 tháng 7 năm 2020 

 

    

Kính gửi:  

- Thủ trưởng các phòng, ban thị xã; 

- Uỷ ban nhân dân các xã, phường; 

- Trung tâm dịch vụ hạ tầng và môi trường đô thị thị xã; 

-  Công ty cổ phần TVXD & quản lý MTĐT Kỳ Anh; 

- Thủ trưởng các đơn vị, doanh nghiệp, nhà đầu tư trên  

   địa bàn thị xã Kỳ Anh.   

 

Thực hiện Kế hoạch số 1804/KH-UBND về việc Tổ chức Hội nghị điển hình 

tiên tiến các cấp, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ VII, toàn quốc 

lần thứ X; chào mừng Đại hội Đảng bộ thị xã Kỳ Anh lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-

2025. UBND thị xã Kỳ Anh đề nghị các phòng ban đơn vị trực thuộc UBND thị 

xã, UBND các xã phường, thủ trưởng các đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn 

thị xã Kỳ Anh thực hiện một số nội dung như sau:  

1. Ủy ban nhân dân các xã phường: 

- Tổ chức ra quân vệ sinh môi trường, tập trung xử lý dứt điểm các điểm ô 

nhiễm, tồn đọng rác thải trên địa bàn mình quản lý, không để tình trạng ứ đọng rác, 

đổ rác bừa bãi. Phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp làm sạch đường phố, khơi 

thông cống rãnh, phát quang đường làng, ngõ xóm, thu gom, xử lý rác thải tại các 

trú sở cơ quan, đơn vị. 

- Phân rõ trách nhiệm cho tổ chức đoàn thể, cá nhân chịu trách nhiệm trực 

tiếp chỉ đạo, giám sát nhằm thực hiện thường xuyên, có hiệu quả công tác vệ sinh 

môi trường, thu gom xử lý rác thải. 

- Tiếp tục tổ chức phát động các phong trào “Ngày chủ nhật xanh” định kỳ 

hàng tuần, hàng tháng ít nhất 01 tháng/1 lần ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường 

nhằm chấm dứt tình trạng chất thải rắn ứ đọng gây mất mỹ quan và ô nhiễm môi 

trường. 

2. Trung tâm dịch vụ hạ tầng và môi trường đô thị thị xã Kỳ Anh, Công ty 

cổ phần tư vấn xây dựng quản lý môi trường đô thị Kỳ Anh, Hợp tác xã, tổ đội vệ 

sinh môi trường phối hợp với UBND các xã phường, đơn vị, doanh nghiệp ra quân 

tổng vệ sinh, không để rác thải ứ đọng gây ô nhiễm môi trường không để tình trạng 

đổ rác thải bừa bãi tại ven đường quốc lộ, ven đê, chân cầu, bờ sông… 



 

 

3. Trung tâm Văn hóa - Truyền thông thị xã Kỳ Anh xây dựng và đưa tin 

nhằm tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, hướng dẫn nhân dân giữ 

gìn vệ sinh chung, không vứt rác bừa bãi; ăn uống hợp vệ sinh, đảm bảo an toàn 

thực phẩm, đề phòng dịch bệnh thông qua phương tiện đài phát thanh và truyền 

hình thị xã liên tục các ngày trước đợt tổng dọn vệ sinh môi trường. 

4. Các cơ quan đơn vị, trường học trên địa bàn tổ chức tổng vệ sinh môi 

trường trong và xung quanh cơ quan mình, đảm bảo vệ sinh môi trường và cảnh 

quan đô thị. 

5. Đề nghị UBMTTQ và các đoàn thể thị xã phát động phong trào trong toàn 

cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, tích cực tham gia 

các hoạt động vệ sinh môi trường gắn với việc tuyên truyền, giáo dục ý nghĩa và 

tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường sống.  

Đề nghị các phòng, ban, đơn vị thuộc thị xã; các tổ chức, doanh nghiệp, nhà 

đầu tư trên địa bàn thị xã Kỳ Anh nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, PCT UBND thị xã; 
- Lưu: VT, TNMT. (NTMN) 
Gửi VB giấy và điện tử./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 

 

Nguyễn Thế Anh 
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