ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ LẠNG SƠN
Số:145 /UBND-TNMT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tăng cường công tác đảm bảo vệ
sinh môi trường trên địa bàn thành phố
trước, trong dịp Tết Nguyên đán và
các ngày Lễ hội đầu xuân năm 2021

Kính gửi:

TP. Lạng Sơn, ngày 21

tháng 01 năm 2021

- Các phòng: Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi
trường thành phố;
- Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố;
- Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố;
- UBND các phường, xã;
- Công ty TNHH Huy Hoàng.

Để thực hiện tốt công tác đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn thành
phố Lạng Sơn trước, trong dịp Tết Nguyên đán và các ngày Lễ hội đầu xuân Tân
Sửu năm 2021, UBND thành phố Lạng Sơn yêu cầu UBND các phường, xã và
các cơ quan liên quan khẩn trương triển khai thực hiện một số nội dung công
việc sau:
1. UBND các phường, xã:
- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến đến các khối phố, thôn trên
địa bàn các quy định pháp Luật về công tác vệ sinh môi trường; trong đó đặc
biệt quan tâm đến việc tuyên truyền về đảm bảo vệ sinh trong khu dân cư,
đường phố (không đổ rác, đất đá và phế thải xây dựng bừa bãi, không vứt túi ni
lông khi thả cá xuống sông, suối, ao hồ không đúng nơi quy định).
- Thường xuyên kiểm tra, xử lý kịp thời việc chấp hành các quy định của
pháp luật về đảm bảo vệ sinh môi trường của các hộ gia đình, cá nhân. Yêu cầu
các khối, thôn tổ chức tổng vệ sinh môi trường đảm bảo mỹ quan đô thị chuẩn bị
đón Tết Nguyên đán.
- Thực hiện tốt việc giám sát công tác thu gom vận chuyển và xử lý rác
thải sinh hoạt của Công ty TNHH Huy Hoàng thuộc phạm vi đã được giao. Báo
cáo, đề xuất kịp thời cho UBND thành phố (thông qua phòng Tài nguyên và Môi
trường) các tình huống phát sinh rác thải, phế thải xây dựng trên địa bàn để kịp
thời xử lý.
- Chủ động phối hợp với các đơn vị thực hiện tốt theo Công văn số
32/UBND-QLTTĐT ngày 07/01/2021 của UBND thành phố về việc tổ chức đợt
cao điểm ra quân xử lý, đảm bảo trật tự ATGT, TTĐT trên địa bàn thành phố.
Đồng thời tăng cường kiểm tra, yêu cầu các chủ dự án đầu tư xây dựng trên địa
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bàn thu dọn đất đá, vật liệu, hoàn trả mặt bằng các tuyến đường giao thông đảm
bảo cho nhân dân đi lại an toàn, thuận tiện trong dịp tết Nguyên đán. Phối hợp
với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm những trường hợp cố tình không chấp
hành theo đúng quy định.
- Thông báo kịp thời đến các khối phố, thôn bản để tuyên truyền đến các
hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thực hiện vệ sinh nhà cửa, đơn vị cơ quan,
trường học đổ chất thải, rác thải sinh hoạt xong trước 16h00 ngày 09/02/2021
(tức ngày 28 tháng chạp) để Công ty TNHH Huy Hoàng kịp thời thu gom, vận
chuyển và xử lý đảm bảo tiến độ, thời gian theo quy định trách trường hợp ùn
tắc rác cục bộ như các năm trước.
2. Công ty TNHH Huy Hoàng:
- Tăng cường lực lượng, phương tiện đảm bảo thực hiện tốt công tác thu
gom rác thải trên địa bàn thành phố Lạng Sơn, không để tình trạng tồn đọng rác
thải trước, trong dịp Tết Nguyên đán và các ngày lễ hội; trong đó chú trọng đảm
vệ sinh môi trường tại các khu vực sau:
- Chủ động bố trí phương tiện, thùng rác và nhân lực để phối hợp hướng
dẫn nhân dân khi thả cá xuống sông bỏ túi bóng vào thùng rác tại khu vực hai
đầu cầu Kỳ Cùng; tiến hành vớt túi ni lông trên lòng sông Kỳ Cùng (nếu có) vào
ngày 04/02/2021 (tức ngày 23 tháng Chạp). Đồng thời tổ chức cắt cỏ và vệ
sinh môi trường hai bên bờ kè sông Kỳ Cùng trước ngày 05/02/2021 (tức trước
ngày 24 tháng Chạp), đặc biệt là lối lên xuống tổ chức thả cá phóng sinh tại
khuôn viên khu vực Chùa Thành.
- Thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường tại khu vực Khuôn viên lưu
niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tượng đài đồng chí Hoàng Văn Thụ, hỗ trợ tại
Nghĩa trang liệt sĩ Hoàng Đồng (bao gồm cả vỉa hè, lòng đường…) để chuẩn bị
cho buổi Lễ dâng hương thời gian diễn ra từ 7h00-10h00 ngày 05/02/2021 (tức
ngày 24 tháng Chạp năm Canh Tý) tại các địa điểm nêu trên.
- Đảm bảo vệ sinh môi trường tại khu vực tổ chức khai mạc Festival hoa
Đào - Xuân Xứ Lạng năm 2021 diễn ra từ 20h00 ngày 05/02/2021 (tức ngày 24
tháng Chạp năm Canh Tý). Địa điểm tổ chức tại Công viên Chi Lăng, đường
Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.
- Đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị trong các ngày
diễn ra Lễ hội đầu xuân năm 2021, đặc biệt Hội thi "Hương sắc ẩm thực" thành
phố Lạng Sơn mở rộng lần thứ V Xuân Tân Sửu năm 2021 diễn ra trong sáng
ngày 10/3/2021 (tức ngày 27 tháng Giêng năm Tân Sửu). Địa điểm tổ chức tại
Trung tâm Hội chợ Thương mại tỉnh Lạng Sơn số 02A, đường Tam Thanh,
phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn.
- Chủ động phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các
phường, xã xác định khối lượng và tiến hành thu gom, vận chuyển phế thải xây
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dựng đổ không đúng nơi quy định, không xác định được chủ thể gây mất vệ sinh
môi trường và mỹ quan đô thị hoàn thành xong trước ngày 03/02/2021 (tức
ngày 22 tháng Chạp).
- Tiến hành vớt rác thải khu vực suối Lao Ly, khu vực sông Kỳ Cùng
đoạn chảy qua địa bàn thành phố sau dịp Tết ông Công, ông Táo xong trước
ngày 05/02/2021 (tức ngày 24 tháng Chạp).
- Chủ động rà soát, phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường tiến
hành phun nước rửa đường đối với các tuyến phố chính trên địa bàn đảm bảo mỹ
quan đô thị, hoàn thành trước Tết Nguyên đán.
3. Phòng Tài nguyên và Môi trường:
- Chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo Công ty TNHH Huy Hoàng
và các đơn vị liên quan phối hợp làm tốt công tác vệ sinh môi trường trong dịp
Tết Nguyên đán, đặc biệt trong các ngày 23 tháng chạp, tổ chức khai mạc
Festival hoa Đào, hội thi Hương sắc ẩm thực và tại các điểm Chợ hay phát sinh
khối lượng rác lớn trên địa bàn thành phố...
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý kịp thời các tình huống
phát sinh rác thải, phế thải…và công tác tổ chức thu gom rác thải của Công ty
TNHH Huy Hoàng theo đúng quy định.
- Phối hợp UBND các phường, xã xác định khối lượng đất đá, phế thải
xây dựng phát sinh, trên địa bàn thành phố để Công ty TNHH Huy Hoàng kịp
thời triển khai và thực hiện theo đúng tiến độ không để ùn tắc cục bộ kéo dài
như những năm trước.
4. Phòng Quản lý đô thị và Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố:
- Thực hiện việc kiểm tra đôn đốc các đơn vị chủ đầu tư, các nhà thầu thi
công dọn mặt bằng gọn gàng, sạch sẽ đảm bảo an toàn giao thông và vệ sinh đô
thị nơi công trình đang thi công trên các tuyến đường; khẩn trương hoàn trả
nguyên hiện trạng mặt đường để đảm bảo cho nhân dân đi lại an toàn trong dịp
tết Nguyên đán Tân Sửu.
- Tiếp tục chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị tổ chức kiểm tra thành từng
đợt cao điểm xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ; Kịp
thời chấn chỉnh đảm bảo mỹ quan đô thị trên các tuyến đường, tuyến phố trên
địa bàn thành phố trong dịp trước, sau Tết Nguyên đán.
5. Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố:
- Tổ chức tuyên truyền lưu động về công tác đảm bảo vệ sinh môi trường
trước, trong dịp Tết Nguyên đán và các ngày Lễ hội đầu xuân Tân Sửu năm 2021.
- Tại khu vực diễn ra lễ hội chợ hoa ngày Tết tại địa điểm tại số 2A đường
Tam Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn: Yêu cầu các hộ dân kinh
doanh buôn bán cây cảnh ký cam kết giữ gìn, thu dọn đảm bảo vệ sinh môi
trường xong trước 17h00 ngày 11/02/2021 (tức ngày 30 tháng chạp); Ký cam
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kết với Công ty TNHH Huy Hoàng phải kịp thời thu gom, vận chuyển và xử lý
đảm bảo vệ sinh môi trường xong trước 19h00 ngày 11/02/2021 (tức ngày 30
tháng chạp) không để tồn đọng rác thải qua ngày.
Yêu cầu các đơn vị khẩn trương nghiêm túc triển khai thực hiện, cơ quan
đơn vị nào không triển khai hoặc thực hiện không nghiêm túc thì thủ trưởng các
cơ quan đơn vị phải chịu trách nhiệm kiểm điểm bằng văn bản trước Chủ tịch
UBND thành phố.
UBND thành phố Lạng Sơn yêu cầu các cơ quan đơn vị nghiêm túc triển
khai thực hiện./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- TT Thành ủy (b/c);
- TT HĐND TP;
- CT, các PCT UBND TP;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Hạnh

