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Kính gửi:

Vĩnh Yên, ngày 25

tháng 01 năm 2021

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND thành phố;
- UBND các xã, phường.

Dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần đã đến gần, các hoạt động kinh tế, thương
mại, dịch vụ cùng với thói quen sinh hoạt truyền thống dịp tết cổ truyền sẽ có
tác động nhất định đến môi trường. Để đảm bảo công tác vệ sinh môi trường
trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Nhầm Dần, UBND thành phố yêu cầu
các phòng, ban, đơn vị chức năng của thành phố và UBND các xã, phường thực
hiện tốt một số nội dung sau:
1. Các phòng ban, đơn vị chức năng của thành phố:
- Phòng Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm chủ động phối hợp với
các phòng ban chức năng của thành phố, UBND các xã, phường triển khai các hoạt
động vệ sinh môi trường để phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên Đán với các nội
dung sau: Tổ chức và phát động phong trào tổng vệ sinh tại khuôn viên trụ sở, cơ
quan, các khu vực công cộng trên địa bàn thành phố nhằm nâng cao ý thức trách
nhiệm và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động để việc giữ
gìn, đảm bảo vệ sinh môi trường trở thành thói quen, nếp sống văn minh; Phối hợp
với UBND các xã, phường tổ chức xử lý các công trình, tụ điểm gây ô nhiễm môi
trường trong từng khu nhà, khu phố, các ao hồ, các khu trung tâm.
- Tổ chức ra quân xử lý triệt để các trường hợp đặt biển quảng cáo, tập kết
vật liệu xây dựng và dựng lều, căng bạt để bày bán hàng hóa, hộp xốp trồng
rau.v.v…lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Đồng thời phối hợp, tổ chức thu gom
chậu cây, thùng xốp, vật liệu xây dựng và hàng hóa vi phạm trên lòng đường,
vỉa hè. Thời gian thực hiện duy trì liên tục đến trước trong và sau tết Nguyên
Đán Nhâm Dần năm 2022.
- Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thành phố thực hiện tăng cường
thời lượng phát sóng, đưa tin, bài phản ánh kịp thời về các hoạt động bảo vệ môi
trường trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Nhầm Dần, đồng thời khơi dậy ý
thức và trách nhiệm của người dân trong việc bảo vệ môi trường, xây dựng nếp
sống văn minh, đô thị.
- Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng thành phố chỉ đạo Công ty CP Môi
trường và Dịch vụ Đô thị bố trí nhân lực, phương tiện đảm bảo công tác thu
gom, vận chuyển và xử lý rác thải trên toàn địa bàn thành phố được kịp thời để
đảm bảo mỹ quan đô thị “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”.

2. Đối với UBND các xã, phường:
- Thông báo đến toàn thể nhân dân, các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể
và cộng đồng xã hội trên địa bàn cùng phát động và tham gia vệ sinh môi trường
trên địa bàn, đến từng ngõ xóm, đường phố, trụ sở làm việc và các khu vực công
cộng. Đồng thời tiếp tục duy trì các hoạt động làm vệ sinh môi trường, quét dọn
đường phố, ngõ xóm vào các ngày thứ 7 hoặc Chủ nhật hàng tuần để đảm bảo
công tác bảo vệ môi trường được hiệu quả.
- Tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống loa đài truyền thanh
quán triệt nhân dân đổ chất thải, rác thải đúng nơi quy định; Nghiêm cấm các
hành vi đổ chất thải, xác gia súc, gia cầm chết ra ngoài môi trường; Thực hiện
tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường, trong đó, tập trung tuyên
truyền các quy định về nghĩa vụ và trách nhiệm của người dân, chủ doanh
nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ trong công tác bảo vệ môi trường.
- Phối hợp với các phòng ban chức năng của thành phố tổ chức kiểm tra
đồng loạt, tổ chức tháo dỡ, di chuyển các chướng ngại vật, pano, áp phích, biển
quảng cáo cũ hỏng rách nát; hàng quán, hàng rong trái phép gây mất vệ sinh môi
trường; tinh trạng lấn chiếm sử dụng vỉa hè, hành lang an toàn giao thông trái quy
định trên địa bàn để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu có; kiểm tra rà soát trên
toàn thành phố các bãi tập kết rác thải, phế thải không đúng quy định trên địa bàn
để chỉ đạo thu gom, vận chuyển và xử lý nghiêm theo quy định, hoàn trả mặt bằng
và cảnh quan môi trường.
- Tăng cường giám sát, kiểm tra việc thực hiện các nội dung cam kết của
các hộ dân đã ký về Bản cam kết bảo vệ môi trường và thực hiện nếp sống văn
minh đô thị gồm 17 nội dung về môi trường, trật tự đô thị, nếp sống văn minh đô
thị nhằm tạo thói quen của các hộ dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường,
thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Sau khi ký cam kết, nhiều hộ dân đã có ý
thức trong việc chấp hành các nội dung cam kết như: không đổ rác trực tiếp
xuống lòng đường, vỉa hè, đổ rác đúng thời gian quy định, tập kết nguyên vật
liệu xây dựng gọn gàng.
Đây là nội dung quan trọng để tăng cường công tác vệ sinh môi trường
phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên Đán Nhâm Dần năm 2022 của UBND thành
phố. Yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường nghiêm túc chỉ
đạo triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- CP CT, CPVP;
- Như kính gửi (T/hiện);
- Lưu: VT, TNMT.
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