
ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN CHỢ MỚI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
      
Số: 1621 /UBND-TH Chợ Mới, ngày  27  tháng 7 năm 2020 

V/v tuyên truyền, chỉnh trang đô 

thị, lập lại trật tự an toàn giao 

thông, đảm bảo vệ sinh môi 

trường trên địa bàn huyện trước 

và trong Đại hội đại biểu Đảng 

bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 

2020-2025 

 

  
  

Kính gửi:  

 - Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện. 

 - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

  

  

Căn cứ Thông báo số 278-TB/HU ngày 22 tháng 7 năm 2020 của Ban 

Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới về việc phân công các đồng chí Ủy viên Ban 

Thường vụ Huyện ủy thực hiện các nhiệm vụ trước, trong Đại hội. 

Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban 

ngành, đoàn thể huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tăng cường 

công tác tuyên truyền, chỉnh trang đô thị, đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa 

bàn huyện trước, trong Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 

2020-2025, cụ thể như sau: 

1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng  

- Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, Xí nghiệp Môi trường Đô 

thị, Ủy ban nhân dân thị trấn Chợ Mới, các đơn vị liên quan rà soát hệ thống 

đèn (chiếu sáng, nghệ thuật), nếu hư hỏng, xuống cấp thì tiến hành sửa chữa 

ngay. 

- Khảo sát, lắp đặt các biển báo giao thông đảm bảo phù hợp, nhất là 

khu vực nội ô. Đồng thời, khảo sát những biển báo xuống cấp để thay mới 

hoặc đề nghị đơn vị có thẩm quyền quản lý giải quyết. 

- Kiểm tra tổng thể về cảnh quan, hạ tầng, giao thông, đèn... trước, 

trong Đại hội. 

2. Công an huyện 

Phối hợp với Đội Thanh tra Giao thông Số 6, Phòng Kinh tế và Hạ 

tầng, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác giải tỏa, xử lý triệt 

để các trường hợp mua bán, họp chợ, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông 
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đường bộ, lòng, lề đường, vỉa hè; đảm bảo giao thông được thông suốt, an 

toàn, nhất là trước và trong thời gian diễn ra Đại hội. 

3. Phòng Văn hóa và Thông tin 

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn kiểm tra các bảng 

quảng cáo của các tổ chức, cá nhân nếu không được cấp phép thì phải tháo 

gỡ để đảm bảo mỹ quan đô thị. 

- Làm việc với các đơn vị cung cấp các dịch vụ viễn thông, truyền 

hình để có giải pháp xử lý tình trạng dây mạng chằng chịt, gây mất vẻ mỹ 

quan và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho người dân và các phương tiện tham 

gia giao thông. 

4. Xí nghiệp Môi trường Đô thị 

- Tăng cường công tác vệ sinh môi trường, thu gom rác trên địa bàn 

huyện, đặc biệt là khu hành chính huyện và trên địa bàn thị trấn Chợ Mới. 

Đồng thời, có phương án cắt tỉa cây xanh tại công viên, dọc tuyến đường 

đảm bảo thông thoáng, mỹ quan trước, trong Đại hội. 

- Rà soát các thùng chứa rác bị hư hỏng để thay thế, tránh tình trạng 

rác tràn ra bên ngoài gây ô nhiễm môi trường, nhất là khu hành chính huyện.  

5. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Tăng cường công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ huyện trên hệ 

thống Đài Truyền thanh cấp xã. 

- Thực hiện việc treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về Đại hội 

Đảng bộ huyện tại cơ quan, khu vực công cộng, khu dân cư, treo cờ phướn 

tại các cầu ngang...trong ngày 28/7/2020. 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan đảm bảo hành lang lộ giới thông 

thoáng, tránh xảy ra tình trạng lấn chiếm, che chắn trái phép.  

- Đồng loạt ra quân vệ sinh môi trường trên địa bàn, nhất là vận động 

người dân tự vệ sinh môi trường xung quanh khu vực nhà, trước đường mình 

sạch sẽ, thông thoáng; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền chấp hành tốt các 

quy định về trật tự giao thông, hành lang lộ giới để người dân thực hiện.  

- Riêng Ủy ban nhân dân thị trấn Chợ Mới thực hiện phối hợp với các 

đơn vị liên quan ra quân kiểm tra lập lại trật tự giao thông, giải tỏa các 

trường hợp lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, xử lý các trường hợp che chắn 

trái phép,...; ra quân vệ sinh môi trường trên địa bàn thị trấn, nhất là các 

tuyến đường chính, công viên,... 
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6. Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, trường học thực hiện vệ 

sinh cơ quan, đơn vị đảm bảo thông thoáng, sạch đẹp trước và trong Đại hội; 

phối hợp tốt với các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác chỉnh trang đô 

thị, đảm bảo vệ sinh môi trường theo chức năng, nhiệm vụ; đồng thời treo băng 

rôn, khẩu hiệu tuyên truyền tại cơ quan, đơn vị; tăng cường công tác tuyên 

truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện đến mọi tầng lớp nhân dân được biết. 

Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban 

ngành, đoàn thể huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện tốt 

nội dung Công văn này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lãnh đạo Văn phòng; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Ngô Hoàng Hiếu 
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