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HUYỆN THIỆU HÓA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  /UBND-TNMT Thiệu Hóa, ngày tháng năm 2023 
V/v tổng vệ sinh môi trường 

và trang trí cờ hoa  
 

 

Kính gửi: - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; 

            - Các đơn vị liên quan; 

 

Thực hiện chương trình công tác của Thường trực Huyện uỷ, Ban Thường 

vụ Huyện uỷ, nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt 

Nam, được sự đồng ý của Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa, huyện Thiệu Hóa tổ 

chức Lễ khánh thành Dự án: Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử cách mạng Trụ sở làm 

việc của Tỉnh ủy Thanh Hóa (giai đoạn 1967-1973), xã Thiệu Viên, huyện Thiệu 

Hóa. Thời gian tổ chức vào ngày 02/02/2023. 

Để Lễ khánh thành diễn ra trang trọng, tạo hình ảnh thiện cảm với đồng chí 

lãnh đạo tỉnh, các vị khách quý trong và ngoài huyện, Chủ tịch UBND huyện yêu 

cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, các đơn vị khẩn trương thực hiện một số nội 

dung sau: 

- Trong thời gian cho đến trước ngày 02/02/2023, đồng loạt triển khai kêu 

gọi, huy động cán bộ, đảng viên, các tổ chức, doanh nghiệp và toàn thể nhân dân 

trên địa bàn tham gia công tác tổng vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan sạch đẹp; 

nhất là quét dọn sạch sẽ các tuyến đường, khu vực công cộng, khơi thông cống 

rãnh; không để tồn đọng rác thải sinh hoạt, trên các tuyến đường, khu vực buôn 

bán, sản xuất kinh doanh; xử lý các bãi tập kết vật liệu xây dựng của các hộ dân, 

doanh nghiệp, các công trình đang xây dựng gây cản trở mất mỹ quan. 

- Đối với thị trấn Thiệu Hóa, các xã: Thiệu Trung, xã Thiệu Vận, Thiệu 

Lý, Thiệu Viên: Ngoài nhiệm vụ chung còn phải tập trung cao độ trong việc 

chỉnh trang cảnh quan môi trường, quét dọn sạch sẽ hành lang 02 bên vỉa hè và 

lòng lề đường dọc tuyến đường Quốc lộ 45 nối đường tỉnh lộ 515 (ngã ba chè) 

lên đến trung tâm xã Thiệu Viên. Kiểm tra bổ sung cờ Tổ quốc (cái nào cũ thì 

thay mới) với khoảng cách 5m/cờ, bố trí ngay ngắn, thẳng hàng. 

- Giao phòng Tài nguyên và Môi trường cử cán bộ trực tiếp giám sát, đôn 

đốc việc thực hiệncông tác vệ sinh môi trường tại các xã, thị trấn, nhất là dọc 



tuyến đường từ Quốc lộ 45 đến trung tâm xã Thiệu Viên; kịp thời báo lãnh đạo 

huyện nếu có đơn vị chậm trễ trong việc triển khai thực hiện hoặc thực hiện chưa 

hiệu quả. 

- Giao Phòng Văn hóa Thông tin, Trung Tâm văn Hóa TT và DL phối hợp 

các xã, thị trấn trong việc treo cờ, băng zôn, trực tiếp treo các điểm được giao 

nhiệm vụ, kiểm tra việc treo cờ, băng zôn hoàn thành trước ngày 31/01/2023. 

Trong chiều ngày 01/02/2023, Lãnh đạo UBND huyện sẽ thị sát, kiểm tra 

kết quả thực hiện của UBND các xã, thị trấn theo chỉ đạo tại Văn bản này. Vì 

vậy, yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn khẩn trương, nghiêm túc thực hiện 

và hoàn thành theo đúng thời gian đề ra./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch UBND (b/c); 

- Phòng TNMT, VHTT, TTVHTTvaf DL(T/H); 

- Lưu VT, TNMT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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