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ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN TÂY HÒA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM       
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:          /UBND-TNMT            Tây Hòa, ngày       tháng 12  năm 2022 
 

 

 

        

                 

 

Kính gửi:  

                 - Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị huyện (3 khối); 

       - Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị Tỉnh,  

                                 Trung ương đóng trên địa bàn huyện; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; 

- Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn huyện. 

 

Trên cơ sở Kế hoạch số 251/KH-UBND ngày 21/12/2022 của UBND huyện 
về tổ chức đón Tết Nguyên đán Qúy Mão năm 2023 trên địa bàn huyện; Chủ tịch 

UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị huyện, Thủ trưởng các cơ 
quan, đơn vị Tỉnh, Trung ương đóng trên địa bàn huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị 

trấn, các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn huyện thực hiện một số nội 
dung sau: 

1. Các cơ quan, đơn vị huyện; các cơ quan, đơn vị Tỉnh, Trung ương 
đóng trên địa bàn huyện 

- Tiến hành dọn dẹp, vệ sinh trong và ngoài khu vực trụ sở cơ quan, đơn vị 
trước Tết Nguyên đán; vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

trong cơ quan cùng hưởng ứng phong trào Xanh – Sạch – Đẹp tại nơi làm việc và 
thực hiện nếp sống văn minh tại khu dân cư, tham gia chỉnh trang, dọn dẹp, vệ sinh 

các tuyến đường, khu nhà ở tại nơi sinh sống. 
          - Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 186/KH-UBND ngày 21/11/2018 
của UBND huyện về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch bảo vệ môi 

trường trên địa bàn huyện.  
2. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

- Phối hợp với phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND các xã, thị trấn kiểm tra 
việc thu gom, xử lý rác thải tại các điểm chợ trên địa bàn xã, thị trấn và các điểm 

nóng tập kết rác còn tồn tại trên địa bàn, đảm bảo vệ sinh môi trường Xanh – Sạch –  
Đẹp.  

- Tăng cường công tác quản lý bảo vệ môi trường, thường xuyên kiểm tra 
ngăn chặn kịp thời các hành vi xả thải gây ô nhiễm môi trường, nhất là tình trạng bỏ 

rác thải không đúng nơi và thời gian quy định. 
3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

- Làm việc với Công ty cổ phần Đô thị môi trường tỉnh Phú Yên tổ chức thu 
gom rác thải trong những ngày trước, trong và sau Tết; triển khai đến UBND các 
xã, thị trấn biết để thông báo đến bà con nhân dân, Ban quản lý các chợ biết thực 

V/v Triển khai thực hiện 

công tác giữ gìn vệ sinh môi 
trường đón Tết Nguyên đán 

Qúy Mão năm 2023 trên địa 

bàn huyện 
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hiện đúng theo lịch thu gom rác thải đảm bảo không còn tồn đọng rác thải dọc theo 
các tuyến đường. 

- Phối hợp với UBND các xã, thị trấn thường xuyên kiểm tra các tuyến đường 
thu gom rác thải đảm bảo vệ sinh môi trường Xanh – Sạch – Đẹp, nhất là trong 
những ngày giáp Tết Nguyên đán Qúy Mão. Kiểm tra, chấn chỉnh và chấm dứt tình 

trạng bỏ rác không đúng nơi, thời gian quy định và các loại rác thải không được tập 
kết.   

4. UBND các xã, thị trấn 
- Tiếp tục duy trì thực hiện Kế hoạch số 186/KH-UBND ngày 21/11/2018 của 

UBND huyện về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch bảo vệ môi 
trường trên địa bàn huyện.  

 - Tuyên truyền, vận động nhân dân dọn dẹp vệ sinh trong và ngoài khu vực 
nhà ở; tập kết rác thải đúng thời gian và địa điểm, phát quang cây xanh, thường 

xuyên vệ sinh các tuyến đường, các điểm tập trung đảm bảo vệ sinh môi trường 
Xanh – Sạch – Đẹp trên địa bàn mình quản lý trước, trong và sau Tết Nguyên đán 

Qúy Mão năm 2023.  
- Tổ chức tuyên truyền, vận động, ký cam kết đến từng hộ dân, hộ kinh 

doanh, cửa hàng ăn uống không xả rác thải, vứt rác, xác súc vật chết ra đường, nơi 
công cộng và các kênh mương; bỏ rác đúng vị trí, đúng thời gian thu gom rác  thải 
đảm bảo vệ sinh môi trường.   

- Thực hiện khai thông, nạo vét cống, rãnh thoát nước và các tuyến kênh 
mương đảm bảo không để xảy ra tình trạng ngập úng. 

- Tổng vệ sinh các khu vực công cộng, các điểm chợ, các khu vực di tích và 
dọc các kênh mương trên địa bàn mình quản lý. 

- Thường xuyên, kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ 
trên địa bàn về công tác Bảo vệ môi trường trước, trong và sau tết. 

5. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn huyện 
- Tăng cường công tác giám sát việc thu gom, xử lý nước thải vệ sinh nhà 

xưởng, tránh tình trạng các nguồn thải bị nước mưa chảy tràn cuốn vào hệ thống 
thoát nước mưa ra ngoài gây ô nhiễm môi trường. 

- Sử dụng các công nghệ, biện pháp giảm thiểu mùi hôi trong quá trình hoạt 
động sản xuất như: Vệ sinh nhà xưởng, phun chế phẩm khử  mùi, xử lý mùi phát 
thải qua các ống khói, lò hơi. 

- Phân công nhân viên trực thường xuyên theo dõi, kiểm tra tình hình hoạt 
động của các công trình bảo vệ môi trường, tránh tình trạng hệ thống ngừng hoạt 

động không hiệu quả trong thời gian nghỉ Tết. 
- Sửa chữa kịp thời các hỏng hóc thiết bị ảnh hưởng đến chất lượng môi 

trường, giải quyết các sự cố môi trường xảy ra trong cơ sở, kịp thời thông báo cho 
UBND các xã, thị trấn biết, phối hợp. 

- Bố trí các vật dụng đựng rác thải sinh hoạt tại các cơ sở sản xuất,  khu vực 
kinh doanh, dịch vụ, không được bỏ rác thải, vứt rác, xác xúc vật chết ra đường, nơi 

công cộng, bỏ rác đúng vị trí, đúng thời gian thu gom rác thải để định kỳ thu gom 
đảm bảo vệ sinh môi trường. 
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           Yêu cầu Thủ trường các cơ quan, đơn vị huyện, các cơ quan, đơn vị Tỉnh, 
Trung ương đóng trên địa bàn huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các cơ sở 

sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn huyện triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:                    KT. CHỦ TỊCH 

- Như trên;                             PHÓ CHỦ TỊCH 

- Sở Tài nguyên và Môi trường (thay b/c); 

- Thường trực Huyện ủy (thay b/c); 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT. UBND huyện;                           

- Trang thông tin điện tử UBND huyện; 

- Hệ thống điều hành gửi, nhận văn bản huyện;                                          Mai Ne 

- Lưu: VT, TNMT. 
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