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THÔNG BÁO 

Về việc tổng dọn vệ sinh môi trường và nghiêm cấm các hành vi  

thả rông gia súc trên địa bàn xã 

 
 

Hiện nay, trên địa bàn Lúa vụ hè thu đã thu hoạch xong, trên các tuyến 

đường rơm rạ, chai lọ, bao bỳ rất nhiều, nhiều tuyến đường có hiện tượng người 

dân vứt rác thải không đúng nơi quy định, bên cạnh đó xuất hiện một số hộ dân 

bắt đầu thả rông gia súc (trâu, bò, dê, …) không có người chăn dắt tiềm ẩn nguy 

cơ xảy ra tai nạn giao thông, phóng uế gây ô nhiễm môi trường và phá hoại hệ 

thống cây xanh, bồn hoa, cây cảnh. Thực hiện kết luận của Đồng chí Bí thư Đảng 

uỷ tại cuộc họp chiều ngày 16/9/2022, UBND xã thông báo đến cấp uỷ, ban cán 

sự các thôn và toàn thể nhân dân một số nội dung sau:  

1. Về vệ sinh môi trường: Tranh thủ thời tiết nắng ráo các đơn vị thôn ra 

quân tổng dọn vệ sinh môi trường như thu gom rơm rạ, chai lọ, khơi thông cống 

rãnh, phá bỏ, phát quang cây tạp, cắt tỉa hàng rào xanh trên các tuyến đường, vệ 

sinh chỉnh trang bên trong, ngoài khuôn viên nhà văn hóa, đảm bảo vệ sinh môi 

trường xanh, sạch, đẹp. 

Các đoàn thể được giao các tuyến đường tự quản bố trí ra quân lao động 

dọn vệ sinh đồng bộ, đầy đủ. 

Các trường học, trạm y tế: Yêu cầu hiệu trưởng các trường, trạm  y tế chỉ 

đạo cán bộ, giáo viên, nhân viên, các em học sinh cùng đồng loạt triển khai ra 

quân lao động vệ sinh môi trường, quét dọn khuôn viên trong và ngoài trường, 

trạm, cắt tỉa chỉnh trang bồn hoa, phá bỏ cây tạp, cỏ dại. 

Thời gian thực hiện thứ bảy ngày 17/9 và chủ nhật ngày 18/9/2022. 

2. Đối với bảo vệ cây xanh. Yêu cầu người dân tuyệt đối không thả rông 

gia súc trên địa bàn, khi ra khỏi chuồng trại cần phải có người chăn dắt, trông coi 

cẩn thận. Những hộ dân nào thả rông gia súc, để gia súc phóng uế, phá hoại cây 

xanh, gây tai nạn giao thông khi bị xử lý ban cán sự các thôn thông báo để nhân 

dân được biết cũng như yêu cầu hộ đó khắc phục hậu quả về những nội dung liên 

quan. 

3. Yêu cầu các đồng chí được phân công chỉ đạo các thôn tăng cường bám 

sát đơn vị thôn để đôn đốc thực hiện tổng dọn vệ sinh môi trường và tăng cường 

công tác bảo vệ cây xanh, ngăn chặn, xử lý kịp thời trâu, bò phá hoại cảnh quan 

môi trường. 

4. Giao lực lượng công an xã phối kết hợp các thôn tăng cường theo dõi, 

phát hiện các vật nuôi có dấu hiệu phá hoại cây xanh và các cá nhân, tổ chức vứt 

rác thải không đúng nơi quy định xử phạt nghiêm theo đúng các quy định của 

pháp luật và các quy ước, hương ước của thôn. 

 



Nhận được Thông báo này đề nghị các Đ/c cán bộ chỉ đạo, công an xã, cấp 

ủy, ban cán sự các thôn nghiêm túc tiếp thu để thực hiện và thông báo tới tất cả 

mọi người dân được biết chấp hành tốt chủ trương đề ra./. 
 

Nơi nhận: 
- TT Đảng ủy-HĐND-UBMTTQ; (Để b/c) 

- Các đồng chí cán bộ chỉ đạo thôn; 

- 10 đơn vị thôn; 

- Đài truyền thanh; 

- Lưu: VT. 
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