
THÔNG  BÁO 

Tổ chức tổng vệ sinh chỉnh trang đô thị chuẩn bị đón Tết Nguyên đán 

Quỹ Mão năm 2023 trên địa bàn huyện Bảo Lâm 

 

Kính gửi:  

 - Các cơ quan, đơn vị, Doanh nghiệp trên địa bàn; 

 - Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Huyện uỷ, Uỷ ban nhân dân 

huyện về việc tổ chức tổng vệ sinh chỉnh trang đô thị chuẩn bị đón Tết Nguyên 

đán Quỹ Mão năm 2023 trên địa bàn huyện Bảo Lâm. 

Uỷ ban nhân dân huyện thông báo tổ chức thực hiện Tổng vệ sinh trên địa 

bàn huyện chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quỹ Mão năm 2023, cụ thể như sau: 

1. Đối với các cơ quan, đơn vị trường học đóng trên địa bàn huyện 

Huy động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, học sinh tham 

gia quyét dọn, tổng vệ sinh tại trụ sở cơ quan, đơn vị, trường học. Thu gom, xử 

lý rác thải theo đúng nơi quy định (các thành viên tham gia mang theo vật dụng 

cần thiết để tổng vệ sinh như: chổi, dao, cuốc, xẻng… để thực hiện). 

- Thời gian thực hiện: 15 giờ 30 phút, ngày 16 tháng 01 năm 2023. 

- Địa điểm thực hiện: 

+ Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tổng vệ sinh trong khuôn viên và xung 

quanh trụ sở cơ quan, đơn vị mình. 

+ Các cơ quan thuộc khối UBND huyện: Tổng vệ sinh khu vực khuôn 

viên trụ sở, sân trước, sân sau UBND huyện, khu vực cổng và đường lên Uỷ ban 

nhân dân huyện, khu vực sân bóng chuyền trước UBND huyện. 

+ Các cơ quan khối Huyện uỷ, các ban ngành đoàn thể: Tổng vệ sinh khu 

vực sân trước, sân sau Trụ sở khối Huyện uỷ; khu vực sân cầu lông, Sân Tennis 

trước sân Huyện uỷ. 

+ Phòng Giáo dục và Đào tạo: Tổng vệ sinh khu vực khuôn viên trụ sở, 

khu vực cổng và đường bê tông vào cơ quan. 

+ Phòng Tài chính - Kế hoạch: Tổng vệ sinh khu vực khuôn viên trụ sở, 

khu vực từ ngà 3 đường rẽ từ QL 34 lên trước cửa Phòng Tài chính – Kế hoạch. 

2. Ủy ban nhân dân thị trấn Pác Miầu: 

Đề nghị UBND thị trấn Pác Miầu chỉ đạo cán bộ, công chức, nhân dân 

các khu, xóm trên địa bàn thị trấn (đặc biệt là 04 khu trung tâm) tổ chức tổng vệ 

sinh; treo cờ Tổ quốc, chỉnh trang các tuyến phố trung tâm thị trấn Pác Miầu, 

thu gom, xử lý rác thải: Phối hợp kiểm tra đèn đường, chỉnh trang đô thị chuẩn 

bị đón Tết Nguyên đán Quỹ Mão năm 2023 đảm bảo trang trọng. 
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- Thời gian thực hiện: xong trước ngày 17 tháng 01 năm 2023 (Tức ngày 

26 tháng 12 âm lịch).  

- Địa điểm thực hiện: 

+ Cán bộ, công chức UBND thị trấn: Tổng vệ sinh, Căng treo cờ Tổ quốc 

khu vực khuôn viên trụ sở Uỷ ban nhân dân thị trấn. 

+ Nhân dân các khu xóm (Đặc biệt là 04 khu trung tâm): Giao UBND thị 

trấn Pác Miẩu xây dựng kế hoạch, chỉ đạo nhân dân các khu xóm tổ chức tổng 

vệ sinh, chỉnh trang đô thị, cũng treo cờ Tổ quốc theo từng tuyến phố, khu dân 

cư thuộc địa bàn phục trách của từng khu, xóm. Ghi chú: Đối với nhân dân khu 

II, Khu III cần tập trung thực hiện tổng vệ sinh, thu gom rác thải đến hết ngày 

29 âm lịch. 

 3. Hợp tác xã VSMT Long Tuấn: Bố trí lực lượng công nhân, phương 

tiện, xe thu gom rác thải, vận chuyển đến nơi tập kết để xử lý. Đồng thời thực 

hiện tốt việc thu gom, xử lý rác thải trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quỹ 

Mão 2023 đảm bảo sạch sẽ, mỹ quan đô thị khu vực trung tâm huyện. 

4. Uỷ ban nhân dân các xã còn lại: Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo cán bộ, 

công chức, giáo viên và nhân dân các thôn, xóm trên địa bàn thực hiện tổng vệ 

sinh cơ quan, đơn vị, trường học; treo cờ Tổ quốc tại cơ quan, trụ sở làm việc, 

các khu dân cư, đường làng ngõ xóm. Đảm bảo mỹ quan, đón Tết Nguyên đán 

Quỹ Mão 2023 trang trọng. 

Thời gian thực hiện: xong trước ngày 17 tháng 01 năm 2023 (Tức ngày 26 

tháng 12 âm lịch). 

5. Các Doanh nghiệp đang thi công xây dựng trên địa bàn khu vực thị 

trấn Pác Miầu: Huy động công nhân tiến hành dọn dẹp, tổng vệ sinh tại các 

khu vực công trường thi công xây dựng và khu lán trại của công nhân trước khi 

nghỉ Tết Nguyên đán. Đồng thời tổ chức treo cờ Tổ quốc tại khu vực Văn phòng 

của đơn vi. Thời gian thực hiện: xong trước ngày 16 tháng 01 năm 2023. 

6. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường: kiểm tra, đôn đốc, điểm danh 

quân số các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tổng vệ sinh. Báo cáo quân số 

các đơn vị (Khối UBND huyện) tham gia tổng vệ sinh, các trường hợp không 

thực hiện thì thủ trưởng đơn vị đó chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND 

huyện. 

Căn cứ Thông báo trên, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, các 

doanh nghiệp trên địa bàn huyện nghiêm túc triển khai thực hiện./.  

 

Nơi nhận:    
- Như trên;                                                          

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;    

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn;                                                       

- HTX VSMT Long Tuấn; 

- Các Trưởng khu (04 khu); 

- Lưu: VT, TNMT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Duy Chinh 
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