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                            THÔNG BÁO 

Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Nguyễn Văn Thủy  

tại buổi làm việc về công tác vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan  

trong dịp tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 

 

Sáng ngày 06/01/2023, tại phòng họp trụ sở HĐND&UBND huyện, đồng 

chí Nguyễn Văn Thủy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện đã có buổi làm 

việc với các địa phương, đơn vị liên quan về công tác vệ sinh môi trường, tạo cảnh 

quan trong dịp tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Tham gia buổi làm việc có đại 

diện lãnh đạo các đơn vị: Ủy ban MTTQVN huyện, Văn phòng Huyện ủy, Văn 

Phòng HĐN&UBND huyện, Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện, BHXH huyện, 

Chi nhánh Điện lực Kon Rẫy, Kho bạc Nhà nước huyện, Ngân hàng Nông nghiệp 

& PTNT, Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị huyện, Trạm Thủy nông Kon 

Rẫy, Viện kiểm sát nhân dân huyện, UBND xã: Đăk Ruồng, Tân Lập. Sau khi 

nghe các đơn vị liên quan báo cáo và thành phần dự họp tham gia ý kiến, Phó Chủ 

tịch Thường trực UBND huyện có ý kiến như sau: 

1. Đề nghị các cơ quan, đơn vị  trên địa bàn huyện  

- Thường xuyên tổ chức tổng dọn vệ sinh, chỉnh trang khuôn viên trong và 

ngoài trụ sở đơn vị mình; rà soát, thay thế hệ thống bóng điện đảm bảo thực hiện 

chiếu sáng trước khuôn viên trụ sở; thay mới, treo cờ (cờ Đảng, cờ Tổ quốc, cờ 

chuối); treo các pano, khẩu hiệu đảm bảo nội dung, thẩm mỹ phù hợp theo hướng 

dẫn1 nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong dịp năm mới 2023. Kết quả thực 

hiện hoàn thành trước ngày 13/01/2023. 

- Đối với các cơ quan, đơn vị2 chủ động, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị 

liên quan trong việc mua, bố trí sắp đặt các chậu hoa trong trụ sở và dọc các tuyến 

đường bên ngoài trụ sở cơ quan, đơn vị mình đảm bảo tính hài hòa, thống nhất 

nhằm tạo cảnh quan môi trường và không khí vui tươi trong dịp tết Nguyên đán 

Quý Mão năm 2023 và các hoạt động khác trong thời gian tới (hoàn thành trước 

ngày 16/01/2022). 

2. UBND xã các xã, thị trấn  

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thay mới cờ Tổ quốc 

(khi cờ đã cũ hoặc rách), tham gia tổng dọn vệ sinh khu dân cư, chỉnh trang đường 

làng, ngõ xóm, nhất là dọc tuyến Quốc lộ 24, các tuyến đường trục chính tại thị trấn 

                                           
1 Công văn số 1418-CV/BTGHU ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về việc tỏ chức tuyên 

truyền trong dịp năm mới 2023. 
2 Mặt trận và các ngành cùng trụ sở Khối MT&ĐT, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện, 

BHXH huyện, Chi nhánh Điện lực Kon Rẫy, Kho bạc Nhà nước huyện, Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT, Ngân 

hàng CSXH huyện, Chi Cục thuế khu vực số 01, Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị huyện, Trạm Thủy nông 

Kon Rẫy, Viện kiểm sát nhân dân huyện; Phòng GD&ĐT huyện, Ban quản lý rừng phòng hộ huyện, Công ty 

TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Rẫy, UBND xã: Đăk Ruồng, Tân Lập, Đăk Tơ Re và thị trấn Đăk Rve. 
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Đăk Rve và khu trung tâm chính trị- hành chính huyện đảm bảo môi trường xanh, 

sạch, đẹp trước, trong và sau dịp tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. 

- UBND xã Tân Lập, Đăk Ruồng chịu trách nhiệm trong công tác tuyên 

truyền, đảm bảo an ninh, trật tự, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng mất mát, hư 

hỏng tài sản công nhất là các panô trang trí, chậu hoa, cây cảnh trên địa bàn quản lý. 

- UBND thị trấn Đăk Rve phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Môi 

trường&DVĐT huyện trong việc phát dọn vệ sinh, xử lý thực bì khu vực hai bên 

đường đèo Măng Đen (địa phận địa phương quản lý) nhằm tạo cảnh quan môi 

trường và phòng chống cháy rừng trong mùa khô. Thủ trưởng địa phương, đơn vị 

chịu trách nhiệm trước UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện nếu để xảy ra cháy 

rừng tại khu vực nói trên trong thời gian tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. 

3. Giao Trung tâm Môi trường&DVĐT huyện 

- Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các địa phương, đơn vị liên quan thường 

xuyên tổ chức công tác vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị đảm bảo mỹ quan, 

xanh, sạch, đẹp; tăng cường thời lượng và đảm bảo hệ thống chiếu sáng (đèn led, 

điện công lộ) tại khu vực trung tâm chính trị- hành chính huyện (tại xã Tân Lập, 

Đăk Ruồng) và thị trấn Đăk Rve trong dịp tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.  

- Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với UBND thị trấn Đăk Rve trong việc phát dọn 

vệ sinh, xử lý thực bì khu vực hai bên đường đèo Măng Đen (địa phận địa phương 

quản lý). Kết quả thực hiện hoàn thành trước ngày 16/01/2023. 

- Phối hợp với Văn Phòng HĐN&UBND huyện và các đơn vị liên quan, bố 

trí và chăm sóc các chậu hoa, cây cảnh (từ nguồn xã hội hóa) ở khu trung tâm  

chính trị- hành chính huyện đảm bảo tính mỹ quan trong dịp tết Nguyên đán Quý 

Mão năm 2023.  

4. Giao Văn Phòng HĐN&UBND huyện: Theo dõi, đôn đốc các địa 

phương, đơn vị triển khai nhiệm vụ nêu trên, kịp thời báo cáo UBND huyện về 

tiến độ và kết quả thực hiện. 

UBND huyện báo để các đơn vị, địa phương biết, khẩn trương, nghiêm túc 

triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy (b/c); 

- TT HĐND huyện (b/c); 

- Đ/c CT, các PCT UBND huyện (b/c);  

- Các địa phương, đơn vị trên địa bàn huyện (t/h); 

- Lưu: VT. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

 PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Chiến 
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