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UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH VĨNH PHÚC 
 

Số:             /UBND-NN4 

V/v tiếp tục tăng cường bảo vệ 

môi trường và giữ gìn vệ sinh 

môi trường trên địa bàn tỉnh 
 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

          Vĩnh Phúc, ngày        tháng       năm 2020 

Kính gửi:  

- Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;  

- Các Huyện ủy, Thành ủy; 

- UBND các huyện, thành phố. 
 

Để chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ 

XVII và thực hiện Kế hoạch số 173-KH/TU ngày 21/02/2020 của Tỉnh ủy về 

việc tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp trong tỉnh và Đại hội Đại biểu toàn 

quốc lần thứ XIII của Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo như sau:  

1. Yêu cầu các sở, ban, ngành; các tổ chức đoàn thể và UBND các 

huyện, thành phố tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, 

công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên... gương mẫu thực hiện nếp sống 

văn minh, giữ gìn vệ sinh môi trường và chấp hành các quy định về bảo vệ 

môi trường. Thường xuyên tổ chức dọn dẹp vệ sinh cơ quan, nơi làm việc và 

chỉnh trang khuôn viên cơ quan, đảm bảo xanh - sạch - đẹp, tham gia tích cực 

vào công tác vận động, tuyên truyền về bảo vệ môi trường tại khu dân cư 

đang sinh sống. 

2. Yêu cầu các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường; Giao thông Vận 

tải; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Công an tỉnh; Thông tin và Truyền thông; 

UBND các huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện 

các nội dung tại Văn bản số 5669/UBND-NN4 ngày 27/7/2020 của UBND 

tỉnh về tăng cường công tác vệ sinh môi trường và bảo vệ môi trường trên địa 

bàn tỉnh. 

3. Tạm dừng các phương tiện hoạt động vận chuyển đất trên địa bàn 

thành phố Vĩnh Yên trong thời gian từ ngày 20/9/2020 đến ngày 20/10/2020 

để đảm bảo trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường để chuẩn bị cho 

hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII.  

3.1. Giao Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành 

phố Vĩnh Yên thông báo cho các chủ đầu tư thực hiện các dự án trên địa bàn 

thành phố Vĩnh Yên thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản 

này. 
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3.2. Giao Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải, UBND thành phố Vĩnh 

Yên căn cứ chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo các lực lượng chức năng thường 

xuyên tổ chức kiểm tra, thanh tra và giám sát, xử lý vi phạm theo quy định.  

4. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các Huyện ủy, Thành ủy 

tiếp tục quan tâm phối hợp chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung đã chỉ 

đạo tại Văn bản số 5669/UBND-NN4 ngày 27/7/2020 của UBND tỉnh./.  

 

Nơi nhận: 

- TTTU (Để B/c); 

- Chủ tịch, các PCT; 

- CVP, các PCVP; 

- Báo Vĩnh Phúc, Đài PT-TH   

và Cổng TTĐT Vĩnh Phúc (Đưa tin); 

- Lưu VT, NN4. 

(H-              b) 

 
TL.CHỦ TỊCH 

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Lê Văn Thanh 
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