
UỶ BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN QUỲNH LƯU                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:     /KH-UBND                                          Quỳnh Lưu, ngày      tháng      năm 2023 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức tổng vệ sinh môi trường phục vụ sự kiện  

Lễ Công bố huyện Quỳnh Lưu đạt chuẩn nông thôn mới  

và khai trương du lịch biển Quỳnh năm 2023. 

  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1.Mục đích: 

- Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ 

chức đoàn thể, chính trị xã hội ở các cấp trong việc giữ gìn và bảo vệ môi trường 

tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, làm thay đổi bộ mặt môi trường nông thôn 

tạo cảnh quan ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ, đặc biệt là những điểm sáng về công tác 

vệ sinh môi trường trên toàn huyện, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người 

dân, tạo hình ảnh đẹp về huyện NTM và là điểm đến du lịch hấp dẫn đối với khách 

du lịch trên khắp mọi miền đất nước. 

- Đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan nông thôn, không để tình trạng rác 

thải tồn đọng tại các khu dân cư, tuyến đường, nơi công cộng, các điểm tập kết rác 

trên địa bàn huyện để hướng tới chào mừng sự kiện lễ công bố Quyết định của Thủ 

tướng Chính phủ công nhận huyện Quỳnh Lưu đạt chuẩn nông thôn mới và khai 

trương du lịch biển Quỳnh dự kiến tổ chức vào ngày 25/3/2023. 

2. Yêu cầu: 

- Các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể của tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn phải 

coi đây là nhiệm vụ quan trọng, trọng tâm để ưu tiên bố trí nhân lực, kinh phí và 

huy động tổng hợp lực lượng tham gia của cả hệ thống chính trị và toàn thể  mọi lực 

lượng trong nhân dân, đoàn viên, hội viên các tổ chức đoàn thể, cán bộ CNVC các 

cơ quan đóng trên địa bàn huyện tham gia tạo nên phong trào thi đua sâu rộng trên 

địa bàn để tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ. 

- Thực hiện tổng dọn vệ sinh môi trường, toàn diện trên tất cả các xã, thị trấn 

trên toàn huyện thường xuyên, không để xảy ra tỉnh trạng ùn ứ, tập kết bừa bãi ... 

không đảm bảo vệ sinh, mất mỹ quan; huy động toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân 

dân tham gia tổng dọn vệ sinh môi trường tại các khu dân cư, trụ sở các cơ quan, 

đơn vị, các tuyến đường, nơi công cộng..., không để tồn đọng rác thải trên địa bàn; 

khơi thông cống rãnh, mương thoát nước; chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, chăm 

sóc hoa, cây cảnh, hàng rào xanh trên các tuyến đường; duy trì các hoạt động 

thường xuyên và lâu dài.  

- Ưu tiên thực hiện các tuyến đường, địa điểm quan trọng như: Quốc lộ 1A qua 

Quỳnh Văn, Quỳnh Thạch, Quỳnh Hậu, Quỳnh Hồng, Cầu Giát, Quỳnh Giang; 

Tuyến đường 48B: Quỳnh Châu - Ngọc Sơn, Quỳnh Hồng - Quỳnh Bá - Quỳnh 

Ngọc, các xã qua tuyến đường Hậu - Đôi - Yên - Minh, tuyến đường Thạch Thanh 

Lương, tuyến đường 48D, 48E, tuyến đường ven biển: Quỳnh Bảng, Quỳnh Minh, 

Quỳnh Lương, Quỳnh Nghĩa, Tiến Thủy… 



II. THỜI GIAN TRIỂN KHAI: 

Tập trung thực hiện từ ngày 10/3/2023 đến 31/3/2023, và kéo dài sau 

30/4/2023. 

III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH: 

- Tổ chức quét dọn, thu gom rác thải trên tất cả các địa bàn, đường làng ngõ 

xóm, khu vực công cộng, chỉnh trang cảnh quan, cắt tỉa cây cối, đường hoa. Cảnh 

quan môi trường đường làng ngõ xóm, khu vực công cộng trên toàn huyện được 

chỉnh trang, dọn dẹp, vệ sinh sạch sẽ. 

- Tổng vệ sinh khơi thông cống rãnh, nạo vét các tuyến kênh tiêu đã bị bồi lắng 

và xuống cấp, đảm bảo tiêu thoát; Rác thải được thu gom, xử lý theo đúng quy định 

100%. Thu gom, xử lý triệt để các điểm tập kết rác thải không đúng quy định trên 

các tuyến đường, rác thải trên các kênh, mương… có biện pháp ngăn ngừa không để 

phát sinh trở lại. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1.Phòng Tài nguyên và Môi trường: 

- Tham mưu UBND huyện thành lập các Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, chỉ 

đạo, hướng dẫn, giám sát các hoạt động vệ sinh môi trường của UBND các xã, thị 

trấn, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn. Là đầu mối chỉ đạo hướng dẫn UBND 

các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện tốt công tác vệ sinh môi 

trường và thu gom vận chuyển rác thải. 

- Thường xuyên kiểm tra thực tế, nhắc nhở các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, 

thị trấn huy động lực lượng tổng dọn vệ sinh. Giám sát hoạt động thu gom rác thải 

(nhất là những ngày diễn ra các sự kiện quan trọng của huyện) của các công ty môi 

trường.Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện của các địa phương, cơ quan đơn vị về 

UBND huyện để theo dõi, tổng hợp. 

2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng: 

- Chỉ đạo các xã, thị trấn giải tỏa hành lang an toàn giao thông trên các tuyến 

đường không để lấn chiếm và sử dụng hành lang an toàn giao thông gây mất mỹ 

quan, cảnh quan môi trường. Chỉ đạo các Ban quản lý chợ tổng dọn vệ sinh môi 

trường, thu gom toàn bộ rác thải. 

3. Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn: 

Chủ trì phối hợp với các phòng, ngành, đơn vị phát động phong trào làm giao 

thông thủy lợi. 

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo: 

Chỉ đạo các trường học thông báo đến toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh 

tham gia phong trào tổng vệ sinh môi trường trong và xung quanh khuôn viên 

trường học đạt hiệu quả. 

5. Phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm Văn hóa thông tin và truyền 

thông huyện: 

Kịp thời đăng tin, bài phản ánh không khí ra quân tổng vệ sinh môi trường; 

Tuyên truyền trên hệ thống đài phát thanh kế hoạch vệ sinh môi trường phục vụ đón 

huyện Nông thôn mới, du lịch biển Quỳnh; tăng thời lượng phát sóng, đưa tin, bài 

nội dung tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho người dân... 
 

 



6. UBND các xã, thị trấn:  

Yêu cầu UBND các xã, thị trấn xác định đây là sự kiện chính trị quan 

trọng cần phải thực hiện các nội dung sau: 

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch vệ sinh môi trường phục 

vụ đón huyện Nông thôn mới, khai trương du lịch biển Quỳnh năm 2023. 

 - Đẩy mạnh truyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về mục 

đích, ý nghĩa, nội dung và yêu cầu của việc tổ chức vệ sinh môi trường. 

 -  Phối hợp với các tổ chức, các đoàn thể chính trị xã hội tuyên truyền, quán 

triệt rộng rãi cho cán bộ, Đảng viên và Nhân dân trong địa phương và đơn vị mình 

thực hiện các hoạt động tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm, nạo vét kênh mương, 

khơi thông cống rãnh tại khu dân cư.  

- Tổ chức đợt cao điểm: phát động toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức cùng 

nhân dân ở thôn, xóm, khu dân cư làm vệ sinh đường làng, ngõ xóm, nhà văn hóa 

thôn, khu vực chợ…; Thu gom rác thải ở những điểm đổ không đúng quy định, dọc 

các tuyến đường quốc lộ 1A, Quốc lộ 48B, 537B, các tuyến đường liên xã, thôn; 

các khu vực giáp ranh giữa các xã; các chợ, bờ sông, chân cầu, điểm bán rau quả, 

thực phẩm, nơi giết mổ gia súc, gia cầm…, giải quyết dứt điểm vấn đề ô nhiễm do 

rác thải gây ra. Đặc biệt chú ý ở các xã sau: trung tâm ngã tư thị trấn Cầu Giát, dọc 

tuyến đường Quốc lộ 1A qua Quỳnh Văn, Quỳnh Thạch, Quỳnh Hậu, Quỳnh Hồng, 

Cầu Giát, Quỳnh Giang; Tuyến đường 48B: Quỳnh Châu - Ngọc Sơn, Quỳnh 

Hồng - Quỳnh Bá - Quỳnh Ngọc, các xã qua tuyến đường Hậu - Đôi - Yên - Minh, 

tuyến đường Thạch Thanh Lương, tuyến đường 48D, 48E, tuyến đường ven biển: 

Quỳnh Bảng, Quỳnh Minh, Quỳnh Lương, Quỳnh Nghĩa, Tiến Thủy… 

 - Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc sản xuất, kinh doanh của các đơn vị trên địa 

bàn, phát hiện kịp thời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, xử lý theo quy định. 

 - Báo cáo kết quả thực hiện công tác vệ sinh môi trường về UBND huyện 

(qua phòng Tài nguyên và Môi trường)vào thứ 6 hàng tuần. 

7. Các công ty thu gom rác thải (Công ty TNHH Thái Bình Nguyên, Công 

ty cổ phần dịch vụ môi trường Quỳnh Lưu, Công ty TNHH xây dựng và 

Thương mại Lan Hùng): 

 - Lựa chọn điểm tập kết rác thải phù hợp, vận chuyển rác thải kịp thời, không 

để xảy ra tình trạng ùn tắc, ứ đọng, rơi vãi dọc các tuyến đường, gây mất mỹ quan, 

ô nhiễm môi trường. 

 - Tăng cường tần suất thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải tại các xã, thị trấn 

trong thời gian diễn ra các sự kiện trên. 

 8. Ban Thường vụ Đảng ủy các xã, thị trấn: 

 Đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy các xã, thị trấn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 

UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện các nội dung trên theo Công văn số 

1303-CV/HU ngày 28 tháng 02 năm 2023 của Huyện ủy về việc chỉ đạo công tác 

chuẩn bị Lễ công bố huyện đạt chuẩn Nông thôn mới; đồng thời huy động hệ thống 

chính trị vào cuộc để triển khai thực hiện toàn diện.  

9. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể huyện:  

- Chỉ đạo các tổ chức Đoàn thể cơ sở phối hợp UBND các xã, thị trấn tổ chức 

vệ sinh, chỉnh trang cảnh quan môi trường các tuyến đường; 

- Vận động hội viên, đoàn viên tích cực tham gia hoạt động tổng dọn vệ sinh 

môi trường do địa phương phát động. 



Trên đây là Kế hoạch tổ chức vệ sinh môi trường phục vụ Quỳnh Lưu đón 

huyện Nông thôn mới, khai trương du lịch biển Quỳnh năm 2023, đề nghị các đơn 

vị khẩn trương xây dựng kế hoạch và nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
  

Nơi nhận:                          TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

- UBND tỉnh;                                                                         KT. CHỦ TỊCH 

-  TT Huyện uỷ, HĐND huyện ;                                                              PHÓ CHỦ TỊCH 
- CT, các PCT UBND huyện;                                                                          
- UBMT tổ quốc và các đoàn thể; 

- UBND 33 xã, thị trấn; 

- Các phòng: NN&PTNT, KT-HT; 

GD&ĐT, VHTT, TT VHTT&TT;    

- Lưu: VT, TNMT.      

                                                                                        Nguyễn Xuân Dinh 
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