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KẾ HOẠCH 

Cao điểm ra quân tổng vệ sinh môi trường nhân dịp Kỷ niệm 20 năm Ngày 

thành lập thành phố Lạng Sơn (17/10/2002-17/10/2022) và 72 năm Ngày giải 

phóng thành phố Lạng Sơn (17/10/1950 -17/10/2022) 

 
 

Thực hiện Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 11/3/2022 của UBND thành phố 

về việc tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập thành 

phố Lạng Sơn (17/10/2002-17/10/2022) và 72 năm Ngày giải phóng thành phố 

Lạng Sơn (17/10/1950 -17/10/2022). UBND thành phố Lạng Sơn xây dựng kế 

hoạch cao điểm ra quân tổng vệ sinh môi trường với nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, toàn thể nhân 

dân và giáo dục cho học sinh kỹ năng sống về việc bảo vệ môi trường, góp phần 

làm cho thành phố sạch đẹp nhân dịp kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập thành phố 

Lạng Sơn (17/10/2002-17/10/2022) và 72 năm Ngày giải phóng thành phố Lạng 

Sơn (17/10/1950 -17/10/2022).  

Tuyên truyền cho toàn bộ người dân ý thức rằng nhiệm vụ bảo vệ môi trường 

không chỉ riêng của chính quyền, hay bất cứ đoàn thể nào, mà đó là trách nhiệm 

của toàn xã hội, mỗi công dân. Mỗi người dân hãy chung tay vì mục tiêu xây dựng 

bảo vệ môi trường sống tốt nhất. 

2. Yêu cầu 

Tổ chức tổng vệ sinh rộng khắp trên địa bàn thành phố, huy động toàn thể cán 

bộ, nhân dân, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, học sinh trên địa bàn tham gia. 

Ấn định thời gian, tập trung lực lượng tại các địa điểm để tổ chức thực hiện việc 

tổng vệ sinh. 

II. NỘI DUNG 

1. Tổ chức phát động tổng vệ sinh tại các trụ sở cơ quan, đơn vị, các tổ chức 

chính trị xã hội, các cơ quan Trung ương, tỉnh và các doanh nghiệp đóng trên địa 

bàn thành phố; các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Thành ủy, Ủy ban MTTQ 

VN, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố, các phòng, ban, ngành trực thuộc 

UBND thành phố và UBND các phường, xã, các trường học trên địa bàn toàn 

thành phố. 

2. Tổng vệ sinh, quét, dọn vệ sinh, nạo vét rãnh biên, cắt nhổ cỏ trên vỉa hè, phát 

quang lề đường các đường phố; khơi thông cống rãnh thoát nước các trụ sở cơ quan, 

khu vực công cộng, đường ngõ, xóm; trồng và chăm sóc, bảo vệ cây xanh; tăng cường 

sử dụng ánh sáng tự nhiên; thực hành tiết kiệm năng lượng điện, nước, nhiên liệu, văn 
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phòng phẩm; sắp xếp, trang trí phòng làm việc ngăn nắp, gọn gàng, khoa học, tạo 

không gian làm việc sạch đẹp, thoáng mát và thân thiện. 

- Tập trung ra quân cao điểm tổng vệ sinh môi trường phải an toàn, hiệu quả, 

thiết thực tạo dư luận tốt trong nhân dân, đảm nhận và thực hiện làm đến đâu phải 

sạch đến đó. Tránh làm hình thức làm qua loa, chạy theo số lượng, không chú 

trọng đến chất lượng. 

3. Thu gom rác thải sinh hoạt, phế thải xây dựng, đất đá phát sinh và vận 

chuyển kịp thời đến nơi xử lý đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. UBND các phường, xã 

- Xây dựng kế hoạch cao điểm ra quân tổng vệ sinh môi trường, lựa chọn địa 

điểm cụ thể, huy động toàn thể cán bộ và nhân dân tham gia tổng vệ sinh, tập trung 

chỉ đạo tổng vệ sinh ở các tuyến đường phố chính; các tuyến đường, phố đã và 

chuẩn bị được công nhận tuyến phố văn minh đô thị; điểm mất vệ sinh môi trường. 

Phân công cán bộ phụ trách khối, thôn kiểm tra, giám sát việc thực hiện tổng vệ 

sinh theo kế hoạch. (Các điểm ra quân ấn định có vị trí kèm theo). 

- Chỉ đạo đơn vị, đoàn thể các khối, thôn vận động nhân dân, các cơ quan, 

đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức dọn vệ sinh, nạo vét khơi thông cống 

rãnh thoát nước đường phố, ngõ xóm và xung quanh nhà ở, trụ sở cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp đồng loạt ra quân. 

- Đối với các xã Mai Pha, Hoàng Đồng, Quảng Lạc chỉ đạo, tuyên truyền việc 

duy trì thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường, đảm bảo duy trì, nâng cao chất 

lượng tiêu chí.  

- Tiếp tục thực hiện tuyên truyền, vận động, nhắc nhở nhân dân nâng cao ý 

thức phân loại rác, đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định (đổ vào trong thùng rác), 

giữ gìn vệ sinh môi trường trong khu vực dân cư, khu đô thị. 

- Tăng cường, kiểm tra, đôn đốc Công ty TNHH Huy Hoàng thực hiện công tác 

thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải kịp thời đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa 

bàn.  

- Thường xuyên kiểm tra các dự án, công trình xây dựng của các tổ chức, cá 

nhân kịp thời xử lý các trường hợp không chấp hành quy định, kinh doanh rửa xe, 

tập kết vật liệu xây dựng trên lòng đường, vỉa hè, đổ rác thải, phế thải xây dựng 

không đúng nơi quy định làm mất vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị. 

2. Công an thành phố 

Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các phương tiện vận tải làm rơi, 

kéo đất đá từ các công trình ra đường, gây mất an toàn giao thông, vệ sinh môi 

trường và mỹ quan đô thị. 

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, giám sát các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, 

xã và Công ty TNHH Huy Hoàng thực hiện ra quân tổng vệ sinh môi trường. 
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Chỉ đạo Công ty TNHH Huy Hoàng thực hiện tăng cường quét dọn đường 

phố ban ngày, tưới nước rửa đường tại các tuyến đường, phố chính, các điểm tổ 

chức các hoạt động chào mừng đường Hùng Vương, Phố đi bộ Kỳ Lừa,..; thực 

hiện cắt cỏ bờ sông Kỳ Cùng hoàn thành xong trước ngày 10/10/2022. Tăng 

cường kiểm tra, duy trì các khu vực phục vụ các chương trình dâng hương tại 

Khuôn viên lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tượng đài đồng chí Hoàng Văn Thụ 

và viếng Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Lạng Sơn.  

Thực hiện thu gom, xác định khối lượng thu gom phế thải xây dựng, đất đá 

phát sinh trên các tuyến đường kịp thời đảm bảo vệ sinh và mỹ quan đô thị. Tổng 

hợp báo cáo kết quả tổng vệ sinh trên địa bàn. 

4. Trung tâm Văn hóa – Thể thao thành phố: 

Tổ chức tuyên truyền sâu rộng, trên các hệ thống, phương tiện thông tin, loa 

lưu động về kế hoạch cao điểm ra quân tổng vệ sinh môi trường để toàn thể nhân 

dân, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố được biết 

thực hiện. 

5. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

Phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường xác định khối lượng công việc phát 

sinh theo quy định, tham mưu cấp kinh phí thực hiện công việc phát sinh (nếu có). 

6. Phòng Giáo dục và đào tạo 

Xây dựng kế hoạch chỉ đạo 20 trường học trên địa bàn thành phố huy động 

toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh cùng ra quân tổng vệ sinh các tuyến 

đường xung quanh và bên trong khuôn viên của trường, lớp học. Cùng với việc 

thực hiện tổng vệ sinh, ban giám hiệu các trường gắn việc tuyên truyền cho cán bộ, 

giáo viên, nhân viên, học sinh nâng cao nhận thức giữ vệ sinh môi trường, thực 

hiện nếp sống văn hóa văn minh trên địa bàn; phân loại rác thải tại nguồn, đổ rác 

đúng nơi quy định, không bỏ rác xuống sông, suối, mương thoát nước, các nơi 

công cộng, khu đất trống và các tuyến đường trên địa bàn; khuyến cáo hạn chế sử 

dụng túi ni lông, các sản phẩm nhựa sử dụng một lần... 

(Các điểm ra quân ấn định có vị trí kèm theo) 

7. Các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn thành phố 

Đề nghị các sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội tỉnh 

Lạng Sơn; các cơ quan Trung ương, tỉnh và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn 

thành phố; các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Thành ủy, Ủy ban MTTQ VN, các 

tổ chức chính trị - xã hội thành phố; các phòng, ban, ngành trực thuộc UBND 

thành phố tổ chức triển khai cao điểm tổng vệ sinh tại khu vực các tuyến đường, 

phố trước và trong trụ sở; trồng và chăm sóc, bảo vệ cây xanh; tăng cường sử dụng 

ánh sáng tự nhiên; thực hành tiết kiệm năng lượng điện, nước, nhiên liệu, văn 

phòng phẩm; sắp xếp, trang trí phòng làm việc ngăn nắp, gọn gàng, khoa học, tạo 

không gian làm việc sạch đẹp, thoáng mát và thân thiện. phát động phong trào 

“Văn phòng xanh” gồm những nội dung, như: Ngày làm việc xanh, vườn hoa Công 

đoàn, không hút thuốc lá tại nơi làm việc… 
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8. Công ty TNHH Huy Hoàng 

Tăng cường công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt, quét dọn 

đường phố, ngõ xóm trên địa bàn thành phố đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan 

đô thị. Thực hiện tăng cường quét dọn đường phố ban ngày, tưới nước rửa đường 

tại các tuyến đường, phố chính, các điểm tổ chức các hoạt động chào mừng đường 

Hùng Vương, Phố đi bộ Kỳ Lừa,..; thực hiện cắt cỏ bờ sông Kỳ Cùng hoàn thành 

xong trước ngày 10/10/2022. Tăng cường kiểm tra, duy trì các khu vực phục vụ 

các chương trình dâng hương tại Khuôn viên lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, 

tượng đài đồng chí Hoàng Văn Thụ và viếng Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Lạng 

Sơn trong ngày 15/10/2022. 

Bố trí lực lượng, phương tiện hỗ trợ các điểm ra quân tổng vệ sinh môi trường 

tại các phường, xã; thu gom, vận chuyển, xử lý khối lượng rác, phế thải phát sinh 

theo quy định. 

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán 

bộ, công nhân trong Công ty khi thực hiện chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý rác 

thải, thường xuyên vệ sinh thùng rác kịp thời đảm bảo vệ sinh môi trường.  

IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN: 

Thời gian thực hiện đồng loạt phát động chiến dịch cao điểm ra quân tổng vệ 

sinh môi trường ngày 9/10/2022: 

- Buổi sáng ngày 09/10/2022 (Chủ nhật): Từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 

phút. 

Trên đây là kế hoạch cao điểm ra quân tổ chức tổng vệ sinh môi trường nhân 

dịp kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập thành phố Lạng Sơn (17/10/2002-17/10/2022) 

và 72 năm Ngày giải phóng thành phố Lạng Sơn (17/10/1950 -17/10/2022). Yêu 

cầu UBND các phường, xã, các cơ quan, đơn vị, xây dựng kế hoạch phát động 

chiến dịch cao điểm ra quân tổng vệ sinh môi trường. Sau khi thực hiện tổng vệ sinh 

xong các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã báo cáo kết quả về UBND thành 

phố (qua phòng Tài Nguyên và Môi trường) trước ngày 14/10/2022 để tổng hợp báo 

cáo. 

UBND thành phố yêu cầu các cơ quan đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- TT Thành ủy (b/c); 

- TT HĐND TP; 

- CT, PCT UBND TP; 

- Các sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ, các tổ chức 

chính trị xã hội tỉnh Lạng Sơn; các cơ quan Trung 

ương, tỉnh và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn 

thành phố; các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng 

Thành ủy, Ủy ban MTTQ VN, các tổ chức chính trị - 

xã hội thành phố; 

- Các phòng, ban ngành, đoàn thể TP; 

- Công an TP; 

- UBND các phường, xã; 

- Công ty TNHH Huy Hoàng; 

- Lưu: VT, XD. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Dương Công Dũng 
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