
       ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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    Kính gửi: 

- Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội,  

  Hội quần chúng tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; 

- Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn. 

 

 Nhằm tổ chức thành công Lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình 

Thuận - Hội tụ xanh”; để đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị, tạo ấn 

tượng tốt với các đoàn khách về tham dự các sự kiện tại tỉnh, Ủy ban nhân dân 

tỉnh đề nghị Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội, Hội quần chúng tỉnh, các 

sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Ủy ban 

nhân dân các xã, phường, thị trấn tổ chức phát động toàn dân thực hiện đợt tổng 

vệ sinh môi trường, trang trí và chỉnh trang đô thị từ nay đến ngày 25/3/2023, 

trong đó tập trung vào 02 ngày 18 và 19/3/2023, cụ thể như sau:  

 1. Khẩn trương rà soát, tu sửa, dọn dẹp mặt bằng đối với các công trình do 

cơ quan, đơn vị, địa phương làm chủ đầu tư mà hiện nay còn đang dở dang; phát 

động trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể Nhân dân 

tham gia tổng vệ sinh môi trường tại trụ sở làm việc, hộ gia đình, khu dân cư, 

địa điểm công cộng, các tuyến đường giao thông, đặc biệt là nơi ở; tổ chức thu 

gom và xử lý triệt để rác thải ở khu vực chợ, bến xe, điểm tập kết rác trên các 

tuyến đường, đảm bảo vệ sinh nơi công cộng; làm vệ sinh ao, hồ, mương thoát 

nước bị ứ đọng gần khu vực dân cư, khơi thông cống rãnh, phát quang bụi rậm, 

nạo vét kênh mương. Tăng cường trồng cây xanh, chăm sóc bồn hoa, thảm cỏ, 

tôn tạo cảnh quan sạch đẹp trong từng hộ gia đình, khu dân cư, điểm vui chơi 

công cộng, điểm tham quan du lịch, khu vực nghĩa trang liệt sĩ, khu di tích lịch 

sử và các tuyến đường giao thông của từng địa phương.  

2. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát, đôn đốc, hướng dẫn các 

cá nhân, đơn vị làm mới, sửa chữa các pa nô, áp phích cũ, hỏng, nội dung không 

Số:  752    /UBND-KGVXNV 

V/v tăng cường chỉnh trang đô thị, 

giữ gìn, bảo vệ môi trường, cảnh quan 

xanh, sạch, đẹp để chào mừng  

Lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia 

2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh”.  

KHẨN 



phù hợp nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị chào mừng Lễ Khai mạc Năm Du lịch 

quốc gia 2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh”. 

3. Đề nghị các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân các 

huyện, thị xã, thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn khẩn trương 

ban hành kế hoạch và tổ chức thực hiện các mô hình “Ngày Chủ nhật cùng hành 

động vì môi trường”, “Bình Thuận biển xanh - sạch - văn minh - an toàn”, 

“Cổng làng, sân vườn, đường làng, ngõ xóm, khu phố sáng - xanh - sac̣h - đep̣”, 

“Điểm đến xanh - sạch - đẹp - thân thiện” theo như Kế hoạch số 728/KH-

UBND ngày 11/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

4. Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận thường 

xuyên đưa tin, cổ vũ phong trào toàn dân thực hiện tổng vệ sinh môi trường, 

trang trí và chỉnh trang đô thị, góp phần thành công cho Năm Du lịch quốc gia 

2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh”./. 

Nơi nhận:                                                                           KT. CHỦ TỊCH 

- Như trên;                                                                                 PHÓ CHỦ TỊCH 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Hiệp hội ngành nghề tỉnh; 

- Các trường đại học, cao đẳng,                       

   trung cấp trên địa bàn tỉnh; 

- Báo Bình Thuận, Đài PTTH Bình Thuận; 

- Lưu: VT, KT, ĐT&QHXD, KGVXNV, Th.       Nguyễn Minh 
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