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V/v triển khai nhiệm vụ tăng cường công tác 

bảo vệ môi trường trong dịp Tết Nguyên đán 

Canh tý năm 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

       Điện Biên, ngày      tháng 01 năm 2020 

 

Kính gửi: 

- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Đài PT&TH tỉnh, Báo Điện Biên Phủ; 

- Công ty CP MTĐT&XD Điện Biên, các tổ chức, đơn vị thu 

gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh. 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy Điện Biên tại Chỉ thị số 50/CT-TU 

ngày 25/12/2019 về việc tổ chức Tết năm 2020 và Văn bản số 3890/UBND-KGVX 

ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón 

Tết nguyên đán Canh tý năm 2020. 

Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ môi trường, đảm bảo mỹ quan xanh - 

sạch - đẹp và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trước, trong và sau tết Nguyên 

đán, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, 

các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành 

phố, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Điện Biên Phủ, Công ty Cổ phần 

Môi trường đô thị và Xây dựng Điện Biên, các tổ chức, đơn vị thu gom, vận 

chuyển, xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh tổ chức triển khai thực hiện một số 

nội dung sau: 

1. Huy động toàn thể cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân tổng 

vệ sinh môi trường khu vực cơ quan, đơn vị, trường học, khu dân cư, các cơ sở 

sản xuất kinh doanh, khu vực công cộng, các trục đường chính, khu vực chợ, các 

điểm vui chơi, giải trí… hoàn thành trước ngày 23/01/2020 (ngày 29/12 âm 

lịch). Rác thải được thu gom, đổ và xử lý đúng quy định đảm bảo vệ sinh môi 

trường sạch, đẹp trước, trong và sau Tết. 

2. UBND các huyện, thị xã, thành phố, Công ty Cổ phần Môi trường đô 

thị và Xây dựng Điện Biên, các tổ chức, đơn vị thu gom, vận chuyển, xử lý chất 

thải rắn xây dựng kế hoạch, chuẩn bị đủ các nguồn lực, phối hợp với các đơn vị 

liên quan tổ chức thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, 

phế thải tồn đọng tại các khu dân cư, đường phố, điểm công cộng để vận 

chuyển, xử lý hết rác thải ngay trong ngày; có kế hoạch đặt thêm thùng rác ở các 

điểm tập trung đông người và các điểm tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ 

thuật, không để ứ đọng rác thải ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường, đảm bảo 

mỹ quan đô thị với môi trường xanh - sạch - đẹp trong những ngày Tết. 
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3. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo 

Điện Biên Phủ tăng cường công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện 

thông tin đại chúng về nội dung bảo vệ môi trường, đảm bảo mỹ quan xanh - 

sạch - đẹp và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán 

Canh tý năm 2020 để người dân nâng cao nhận thức và biết các phòng chống. 

4. Báo cáo tình hình bảo vệ môi trường thuộc địa bàn quản lý trước, trong 

và sau Tết Nguyên đán Canh tý năm 2020 về Sở Tài nguyên và Môi trường 

trước ngày 28/01/2020 (mùng 4 tết)  để Sở tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. 

Báo cáo đề nghị gửi về: Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Điện Biên theo 

đường công văn và file số; địa chỉ: Số 239, tổ 6, phường Noong Bua, thành phố 

Điện Biên Phủ; điện thoại: 0230 3810778; Email: ccmtdb@gmail.com. 

Đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên 

địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Đài Phát thanh và Truyền hình 

tỉnh, Báo Điện Biên Phủ, Công ty Cổ phần Môi trường đô thị và Xây dựng Điện 

Biên, các tổ chức, đơn vị thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh 

tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trên./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở TN&MT; 

- Lưu VT, CCBVMT. 

Q. GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Ngôn Ngọc Khuê 
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