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KẾ HOẠCH
Đảm bảo công tác vệ
môi trường thời điểm trước, trong và sau ết
Nguyên đán Nhâm Dần năm 202 trên địa bàn huyện Văn Quan
Để đảm bảo công tác vệ sinh môi trường trước, trong và sau ết Nguyên đán
Nhâm Dần 2022 trên địa bàn huyện Văn Quan phục vụ hân dân mừng Đảng,
mừng Xuân, vui đón Tết cổ truyền Ủy ban nhân dân huyện triển khai Kế hoạch cụ
thể như
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, ý thức cộng đồng trong cán bộ, đảng
, làm chuyển biến mạnh mẽ cả về nhận thức và hành động của
các cấp, các ngành, đoàn thể, của cộng đồng, các cơ quan, đơn vị và từng người
dân đối với việc giữ gìn, bảo vệ môi trường và xây dựng nếp sống văn minh góp
phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn huyện
đổi cảnh quan đường phố,
khu vực công cộng sạch sẽ, giảm ô
nhiễm môi trường trước, trong và sau ết Nguyên đán Nhâm Dần ă
II. NỘI DUNG
Triển khai
ế hoạch đảm bảo công tác vệ sinh môi trường trước,
ết Nguyên đán Nhâm Dần ă 2022 rộng khắp trên địa bàn huyện.
Các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch đảm bảo vệ sinh môi trường trước
Tết trên địa bàn, trong đó cần có sự phân công công việc cụ thể cho các thôn, các
bộ phận thuộc UBND các xã, thị trấn và phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong
việc vận động, tuyên truyền
dọn dẹp vệ sinh môi trường, phát
quang, khơi thông cống rãnh các tuyến đường giao thông nông thôn, các điểm tập
kết rác thải tự phát gây ô nhiễm môi trường.
UBND thị trấn xây dựng kế hoạch và tổ chức vận động Nhân dân ra quân
dọn vệ sinh các tuyến đường trong các khu vực dân cư, khu trung tâm huyện
đường nội thị Tuyên truyền các hộ gia đình, hộ kinh doanh cá thể, cơ sở kinh
doanh, dịch vụ, thương mại tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, sử dụng
thùng rác, đổ rác đúng giờ đúng nơi quy định, giữ gìn trật tự vệ sinh nơi công
cộng. UBND xã Điềm He, thị trấn riển khai
không để rác
ra đường trong 0 ngày, từ
2/2022 đến hết ngày 0
từ ngày mùng 01
tết Nguyên đán
Kết hợp chặt chẽ giữa công tác bảo vệ, giữ gìn vệ sinh môi trường với duy
cải tạo các đường hoa, cây xanh, chiếu sáng đô thị, cải tạo, chỉnh trang đô
thị. Kết hợp đồng bộ các biện pháp kiểm tra, xử lý triệt để các vi phạm về vệ sinh

môi trường, vi phạm về quản lý hè phố, lòng đường… không đúng quy định
Thời gian thực hiện việc tổ chức việc ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường,
chỉnh trang cảnh quan
ẩn bị ết guyên đán bắt đầu từ 20/01/2022 đến trước
ngày 31/01/2022 (từ ngày 20/12 đến trước ngày 29/12 m lịch).
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Để triển
hực hiện công tác vệ
môi trường trước trong và sau ết
Nguyên đán có hiệu quả. UBND huyện yêu cầu các
an, ngành, đoàn thể,
UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể như sau:
Phòng Tài nguyên và Môi trường
Triển khai theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch, báo cáo củ
đơn vị; phối hợp với các P
an đơn vị trong việc kiểm tra, đôn đốc việc xây
dựng và thực hiện kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện đối với các đơn vị có liên
Ủy
các xã, thị trấn. Đề nghị
ổ ầ Thương mại
Dịch vụ
thực hiện tốt, kịp thời việc thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải
trên địa bàn huyện, nơi công cộng trước trong và sau Tết cổ truyền.
thự hiện Kế hoạch về UBND huyện.
2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng
Chỉ đạo việc thực hiện công tác giải tỏa hành lang an toàn giao
các tuyến đường chính, chỉnh trang đô thị đảm bảo mỹ quan trước, trong và sau dịp
tết Nguyên đán năm
hối hợp Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện và các đơn
vị có liên quan chỉ đạo các đơn vị thi công dọn dẹp sạch sẽ các mặt bằng và khu
vực tổ chức thi công, đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn lao động.
. Công an huyện
Tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý theo quy định của pháp luật đối với
các phương tiện vận chuyển làm rơi vật liệu xây dựng, đất đá, phế thải trên đường;
các trường hợp cố tình đổ trộm chất thải, phế thải xây dựng nơi công cộng. Phối
hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và chỉ đạo Công an xã tăng cường kiểm
tra, xử lý vi phạm về vệ sinh môi trường; quản lý chất thải.
tế

ện

Tuyên truyền và tổ chức thực hiện các quy định về quản lý chất thải y tế
trong khuôn viên cơ sở y tế, các khu vực cách ly (việc phân định chất thải y tế; bao
bì, dụng cụ, thiết bị lưu chứa chất thải y tế; thu gom, lưu giữ, giảm thiểu chất thải y
tế; quản lý chất thải rắn thông thường sử dụng để tái chế; quản lý vận hành công
trình, thiết bị, hệ thống xử lý chất thải y tế và chuyển giao chất thải y tế
định tại Thông tư số 20/2021/TT
21 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
Tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện theo Quyết định số
3455/QĐ BCĐQG ngày 15/6/2020 của Ban hỉ đạo quốc gia về việc ban hành
ướng dẫn quản lý chất thải và vệ sinh môi trường trong phòng, chống dịch

5. Phòng Giáo dục và Đào tạo
Chỉ đạo các trường học phát động cán bộ, giáo viên, học sinh làm công tác
tổng vệ sinh môi trường trong trường học và trước cổng trường trước
thời
điểm nghỉ ết. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục ý học sinh thức giữ vệ sinh
chung, không vứt rác thải, vỏ quà vặt ra môi trường, bỏ rác thải đúng nơi quy định.
Văn

Thể

Truyền

ổ chức tuyên truyền lưu động về công tác đảm bảo vệ sinh môi trường
trước, trong và sau dịp tết Nguyên đán và các ngày Lễ hội đầu xuân năm 202
7. Đề nghị Ủy

Mặt trận Tổ quốc

ệt

đoàn thể huyện

Vận động đoàn viên, hội viên và hân dân thực hiện nếp sống văn hoá,
không xả rác, vứt rác ra đường, nơi công cộng
nhiệt tình các hoạt động
vệ sinh môi trường tại địa phương phát động.
. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn
Tích cực uyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện vệ sinh môi trường
như thu gom, xử lý rác thải tại hộ gia đình; lập kế hoạch, tổ chức người dân tổng
vệ sinh môi trường tại khu vực đường làng, ngõ xóm, khu vực công cộng nơi cư
trú trước, trong, sau dịp tết Nguyên đán và khu vực diễn ra các Lễ hội để tạo ra
phong trào về công tác vệ sinh môi trường trong Nhân dân. Đồng thời, tăng cường
kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về VSMT; đảm bảo
VSMT các điểm tập kết rác thải hiện có, không để phát sinh các điểm tập kết rác
mới cũng như các điểm nóng về vệ sinh môi trường, xóa bỏ các điểm tập kết rác tự
phát tại các các khu vực giáp ranh giữa các xã, khu vực ít người qua lại gây mất vệ
sinh môi trường.
Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ
Tự giác kiểm tra công tác vệ sinh môi trường trong nội bộ cơ sở mình, có biện
pháp khắc phục ngay những vi phạm về vệ sinh môi trường do hoạt động sản xuất,
, dịch vụ của đơn vị gây ra làm ảnh hưởng đến đời sống, sức khoẻ cộng
đồng. Tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường do địa phương phát động.
. Công ty Cổ phần Thương mại
Phương Đông

ịch vụ Tân Minh, Hợp tác xã

Tăng tần suất thu gom, vận chuyển rác thải, đặc biệt trong thời gian trước,
trong và sau tết Nguyên đán về bãi rác của huyện để xử lý; đồng thời tổ chức vận
hành bãi rác đảm bảo vệ sinh môi trường; thu gom, vận chuyển triệt để rác thải tại
điểm trung chuyển rác, chợ, bệnh viện, trục đường xử lý toàn bộ rác thải, phế thải
do người dân tổng vệ sinh trước trong và sau ết... đảm bảo không để rác thải tồn
đọng gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Bố trí công nhân làm công tác vệ

sinh môi trường khu vực đường đôi thị trấn, xung quanh khuôn viên tượng đài
Lương Văn Tri đảm bảo sạch sẽ thời điểm trước, trong và sau tết Nguyên đán 2022.
UBND huyện yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương và nghiêm túc triển
khai thực hiện Kế hoạch để công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện trước,
ết Nguyên đán Nhâm Dần ă 2022 đạt được kết quả tốt./.
Nơi nhận

TT HĐND huyện;
CT, các PCT UBND huyện;
UB MTTQ và các đoàn thể huyện;
cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện;
Công ty Cổ phần TM
Hợp tác xã Phương Đông;
HĐND&UBND huyện;
UBND các xã, thị trấn;
Lưu: VT, TNMT.
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