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  Số:         /UBND-NN&PTNT 

V/v triển khai thực hiện Kế hoạch 

126/KH-UBND ngày 31/5/2022 

của UBND huyện về phát động và 

thực hiện phòng trào “Ngày Chủ 

nhật làm vệ sinh môi trường và xây 

dựng Nông thôn mới”. 

               

 
Như Xuân, ngày     tháng 7 năm 2022 

                   Kính gửi:  Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Kế hoạch số: 126/KH-UBND ngày 31/5/2022 của UBND huyện về 

việc phát động và thực hiện phòng trào “Ngày Chủ nhật làm vệ sinh môi trường và xây 

dựng Nông thôn mới”. Để việc phát động và thực hiện phong trào có hiệu quả, Chủ tịch 

UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tổ chức chỉ đạo, triển khai thực 

hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Trên cơ sở kế hoạch của UBND huyện, các xã, thị trấn chỉ đạo xây kế hoạch 

phát động và thực hiện phong trào “Ngày Chủ nhật làm vệ sinh môi trường và xây dựng 

Nông thôn mới” phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; triển khai tuyên truyền 

đến với toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể 

Nhân dân nhận thức đúng mục đích, ý nghĩa của kế hoạch. 

2. Huy động các tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư tích cực hưởng ứng và tham 

gia hoạt động tổng vệ sinh môi trường: Cơ quan, đơn vị trên địa bàn thực hiện tốt việc 

tổng vệ sinh môi trường vào buổi chiều thứ 5 hàng tuần, đồng thời giữ gìn cảnh quan, 

môi trường cơ quan luôn sạch đẹp; các thôn, khu phố, khu dân cư duy trì thực hiện công 

tác vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm, trồng cây xanh, hàng rào xanh, trồng 

hoa… vào ngày Chủ nhật hàng tuần và các đợt cao điểm về vệ sinh môi trường theo chỉ 

đạo của UBND các cấp.   

3. Giao UBND xã Bình Lương thực hiện phát động phong trào trên địa bàn toàn 

xã gắn với mục tiêu hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới năm 2022. Các xã Thượng 

Ninh, Tân Bình, Xuân Hòa và Bãi Trành lựa chọn điểm triển khai thực hiện phong trào 

tại các thôn xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022 và nhân rộng 

trên địa bàn toàn xã. Các đơn vị còn lại lựa chọn thôn, khu dân cư để làm điểm và đánh 

giá nhân rộng trên địa bàn.  

4. Tổ chức ký cam kết thực hiện “Ngày Chủ nhật làm vệ sinh môi trường và xây 

dựng Nông thôn mới” tại mỗi hộ gia đình, mỗi thôn, khu phố, khu dân cư lựa chọn các 

phần việc thiết thực để tổ chức thực hiện như dọn vệ sinh, trồng cây xanh, hàng rào 
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xanh, phát quang bụi rậm, chặt tỉa cây cối che chắn tầm nhìn; thu gom, xử lý rác thải ở 

những tuyến đường, khu vực công cộng trên địa bàn với thời gian và phần việc thực 

hiện phù hợp vào các ngày Chủ nhật hàng tuần; mỗi cơ quan đơn vị, trường học trên 

địa bàn xã, thị trấn tổ chức vệ sinh môi trường vào chiều ngày thứ 5 hàng tuần. 

5. Định kỳ hàng tháng báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện (qua phòng 

Nông nghiệp và PTNT) vào ngày 20 hàng tháng. 

Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, các ngành, đơn vị có liên quan nghiêm 

túc tổ chức triển khai, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
  - Như trên; 

  - Chủ tịch, PCT UBND huyện (B/c); 

  - Phòng NN&PTNT; 

  - MTTQ và các đoàn thể huyện;   

  - Lưu VT. 

 

  KT. CHỦ TỊCH 

  PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

  Nguyễn Hữu Tuất 
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