
                 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

THỊ XÃ HOÀI NHƠN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:          /UBND-VX 
 

 V/v thực hiện đợt cao điểm xây dựng 

địa phương, cơ quan, đơn vị sáng, 

xanh, sạch, đẹp, an toàn, văn minh  

               

                        

    

  Kính gửi:  

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã; 

-  UBND các xã, phường. 
 

 

Thực hiện Công văn số 61-CV/TU ngày 09/12/2020 của Thị ủy Hoài Nhơn 

về việc đẩy mạnh thực hiện phong trào sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, văn minh;  

Nhằm nâng cao hiệu quả phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng địa 

phương, cơ quan, đơn vị sáng, xanh, sạch, đẹp”, chào mừng Lễ phát động phong 

trào thi đua toàn dân chung sức xây dựng thị xã Hoài Nhơn đạt chuẩn đô thị loại 

III giai đoạn 2021-2025 và đón nhận danh hiệu “Anh hùng Lao động” thời kỳ 

đổi mới, kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-

3/2/2021), mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu năm 2021, hướng tới chào mừng 

Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII, Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu: 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin: Chỉ đạo Đài Truyền thanh cơ sở tăng 

cường công tác tuyên truyền thực hiện xây dựng địa phương, cơ quan, đơn vị 

sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, văn minh. Đôn đốc và kiểm tra kết quả thực hiện 

“Ngày Chủ nhật xây dựng thị xã Hoài Nhơn xanh, sạch, đẹp; phối hợp với các cơ 

quan, đơn vị liên quan và các xã, phường chấn chỉnh hoạt động treo đặt biển hiệu, 

bảng quảng cáo sai quy định.  

Rà soát, tham mưu đề nghị UBND thị xã điều chỉnh, bổ sung quy định 

tiêu chuẩn xã, cơ quan, đơn vị “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, văn minh” để 

chủ trì, theo dõi triển khai trong thời gian đến đạt kết quả. 

2. Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao: Rà soát, tháo dỡ các cụm 

pano có nội dung đã hết thời gian tuyên truyền hoặc đã cũ, phai màu. Hướng dẫn 

củng cố, trang trí khánh tiết, trực quan tại Trung tâm Văn hóa – Thể thao xã, 

phường, Nhà Văn hóa – Thể thao thôn, khu phố, các điểm di tích trên địa bàn thị 

xã. Tăng cường bài viết, phóng sự, đưa tin về tình hình, kết quả thực hiện các 

nhiệm vụ kinh tế - xã hội, QPAN của thị xã năm 2020, giai đoạn 2015 – 2020, các 

chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2021, giai đoạn 2021 – 2025, những thành tựu anh hùng lao 

động thời kỳ đổi mới của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị xã Hoài Nhơn. 

3. Phòng Quản lý đô thị: Tập trung tổ chức các đợt kiểm tra, chấn chỉnh 

trật tự đô thị, xử lý các hoạt động cơi nới, mua bán lấn chiếm lòng đường, vỉa 

hè, hành lang an toàn giao thông. Tăng cường hướng dẫn, củng cố, đảm bảo vận 

hành hệ thống chiếu sáng, cây xanh, các phương tiện thu gom, xử lý rác thải trên 

địa bàn thị xã. Phối hợp với Điện lực Bồng Sơn, các doanh nghiệp, đơn vị viễn 

thông, và các đơn vị, địa phương liên quan chỉnh trang, làm gọn hệ thống dây 

điện, cáp viễn thông, đảm bảo trật tự, mỹ quan đô thị.  

Hoài Nhơn, ngày       tháng 12  năm 2020 



2 

 

  

Rà soát, tham mưu đề nghị UBND thị xã điều chỉnh, bổ sung quy định 

tiêu chuẩn “Phường sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, văn minh” để chủ trì, theo 

dõi triển khai trong thời gian đến đạt kết quả. 

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường: Tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ các địa 

phương thực hiện công tác thu gom, xử lý rác thải thường xuyên, nhất là xử lý 

rác thải trên sông Lại Giang. Kiểm tra, bố trí các vật dụng thu gom tại các công 

trình công cộng của thị xã đảm bảo hiệu quả sử dụng, mỹ quan đô thị. 

5. Phòng Kinh tế, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp: Hướng dẫn, hỗ trợ 

các địa phương chọn mô hình cây xanh, tuyến đường hoa gắn với xây dựng nông 

thôn mới nâng cao đạt kết quả. Nhân rộng các mô hình trồng cây, hoa viên, khuôn 

viên phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu, thời vụ của địa phương.  

Phòng Kinh tế rà soát, tham mưu đề nghị UBND thị xã ban hành quy định 

tiêu chuẩn “Doanh nghiệp sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, văn minh” để chủ trì, 

theo dõi triển khai trong thời gian đến đạt kết quả. 

6. Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã: Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các 

đơn vị trường học tổ chức thực hiện thường xuyên Ngày Chủ nhật xanh, sạch, 

đẹp; phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, đảm bảo an toàn giao thông, trật tự, 

mỹ quan đô thị tại đơn vị; tăng cường khẩu hiệu, trang trí trực quan các dịp lễ, 

Tết, sự kiện quan trọng của địa phương, đất nước. 

Rà soát, tham mưu đề nghị UBND thị xã ban hành quy định tiêu chuẩn 

“Trường học sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, văn minh” để chủ trì, theo dõi triển 

khai trong thời gian đến đạt kết quả. 

7. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thị xã: Đẩy mạnh, 

tổ chức các giải pháp cụ thể xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp “Sáng, 

xanh, sạch, đẹp, an toàn, văn minh”; tham gia tích cực các đợt ra quân tổng dọn 

vệ sinh cùng Nhân dân khu dân cư nơi đặt trụ sở; phát động CB, CC, VC thực 

hiện dọn vệ sinh hàng tuần; chú ý trang trí trực quan vào các dịp lễ, Tết. 

8. Đề nghị UBMTTQVN thị xã và các hội, đoàn thể: Hướng dẫn, vận động 

hội viên, đoàn viên, Nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng đợt cao điểm xây dựng 

địa phương, cơ quan, đơn vị sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, văn minh mừng Đảng, 

mừng Xuân Tân Sửu 2021 và các ngày lễ, sự kiện quan trọng của địa phương, đất 

nước. Rà soát, đề xuất UBND thị xã sửa đổi nội dung, tiêu chí công nhận “Khu dân 

cư sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, văn minh” để triển khai thực hiện. 

9. UBND các xã, phường: Chủ trì, phối hợp với UBMTTQVN các xã, 

phường xây dựng kế hoạch, phát động tổ chức triển khai đợt cao điểm xây dựng 

địa phương, cơ quan, đơn vị sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, văn minh. Thời gian 

từ ngày 22/12/2020  đến 10/02/2020 và duy trì trong thời gian tiếp theo, tập 

trung thực hiện các nội dung: 

- Tăng cường thông tin tuyên truyền trực quan, truyền thanh về đợt cao điểm 

xây dựng địa phương, cơ quan, đơn vị sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, văn minh.  

-  Duy trì liên tục, phân công phụ trách thực hiện “Ngày Chủ nhật xây dựng 

xã, phường xanh, sạch, đẹp”, kết hợp thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh 

sốt xuất huyết và Covid-19. Chú ý chăm nom khuôn viên cơ quan hành chính, các 
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hoa viên khu vực trung tâm xã, phường, Nhà Văn hóa – Khu thể thao thôn, khu phố 

và các trục đường chính. Chọn mỗi thôn, khu phố ít nhất một tuyến đường để chăm 

sóc, trồng mới cây xanh, bồn hoa, hoa viên. Vận động hộ gia đình duy trì thực hiện 

“60 phút Ngày Chủ nhật xanh, sạch, đẹp”, trồng hoa, cây xanh phù hợp trên từng 

đoạn đường trước nhà, thu gom, xử lý rác đúng địa điểm, thời gian tập kết. 

- Làm mới, chỉnh trang các cụm pano, hộp đèn, khẩu hiệu của địa phương. 

Rà soát, thay mới cờ, phướn tại trụ sở cơ quan, cổng thôn, khu phố đảm bảo an 

toàn, thẩm mỹ, nội dung phù hợp.  

- Ra quân lập lại hành lang an toàn giao thông; hướng dẫn, chấn chỉnh 

hoạt động treo, đặt biển hiệu, bảng quảng cáo sai quy định, đảm bảo mỹ quan. 

Các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo, phản ánh tình hình thực hiện 

hàng tuần về UBND thị xã (qua Phòng Văn hóa và Thông tin).  

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, phường 

triển khai thực hiện nghiêm túc./. 
ơ 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT. UBND thị xã; 

- UBMTTQVN thị xã (ph/hợp); 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

Phạm Văn Chung 
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