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                        Kính gửi: 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.  
    

Trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân huyện đã có nhiều văn bản chỉ đạo 

nhằm chấn chỉnh việc các xã, thị trấn để xảy ra tình trạng người dân đốt củi, rác 

trên vỉa hè, lòng đường1; Tuy nhiên, qua theo dõi trên địa bàn, nhất là khu vực 

thị trấn Đăk Hà vẫn còn tình trạng người dân đốt củi, rác trên vỉa hè, lòng đường 

làm mất mỹ quan đô thị; gây ô nhiễm môi trường; làm hư hỏng vỉa hè, ảnh 

hưởng đến cây xanh; tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy nổ trên địa bàn.     

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, tiếp tục tăng cường công 

tác quản lý kết cấu hạ tầng kỹ thuật, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ 

trên địa bàn huyện, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà yêu cầu: 

1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền 

người dân tự giác chấp hành bỏ rác thải sinh hoạt đúng nơi quy định, đúng giờ 

giấc theo lịch trình xe thu gom; nghiêm cấm các hành vi gây ô nhiễm môi 

trường như: Xả thải, vứt rác không đúng nơi quy định; đốt củi, rác trên vỉa hè, 

lòng đường; đào bới vỉa hè, lòng đường (kể cả đường đất cấp phối), …. Thường 

xuyên kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các tổ chức, cá nhân vi 

phạm theo quy định pháp luật. 

2. Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị quán triệt đến toàn thể cán bộ, công 

chức, viên chức và người lao động phải gương mẫu chấp hành nghiêm các quy 

định pháp luật về bảo vệ kết cấu hạ tầng kỹ thuật, vệ sinh môi trường, phòng 

chống cháy nổ; qua đó vận động, tuyên truyền người thân, gia đình và cộng 

đồng dân cư nghiêm túc thực hiện. Nếu cơ quan, đơn vị nào có cán bộ, công 

chức, viên chức vi phạm, thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đó phải chịu trách 

nhiệm trước Ủy ban nhân dân huyện.   

3. Trung tâm VH-TT-DL và Truyền thông huyện thường xuyên thực hiện 

các phóng sự tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, truyền hình nhằm nâng 

cao ý thức của người dân để chấp hành tốt các quy định pháp luật về bảo vệ kết 

cấu hạ tầng kỹ thuật, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ trên địa bàn. 

                                           
1 Công văn số 366/UBND-KTHT ngày 09/02/2021 V/v tăng cường công tác vệ sinh môi trường đảm bảo phục 

vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021;  Công văn số 168/UBND-TH ngày 19/01/2021 V/v tăng cường công tác đảm 

bảo an ninh, trật tự; phòng cháy, chữa cháy và vệ sinh môi trường trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022   

V/v tăng cường công tác quản 

lý kết cấu hạ tầng kỹ thuật, vệ 

sinh môi trường, phòng chống 

cháy nổ trên địa bàn huyện 



4. Giao Phòng Kinh tế - Hạ tầng đôn đốc, theo dõi việc thực hiện của các 

cơ quan, đơn vị; định kỳ, đột xuất tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân huyện 

biết, chỉ đạo. 

Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương 

triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên (t/h); 

- TT Huyện ủy (b/c); 

- TT HĐND huyện (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng KT&HT; 

- Lưu: VT. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

              KT.CHỦ TỊCH 

           PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Vương 
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