
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 8719 /UBND-CT 
V/v triển khai công tác ra quân tổng 

vệ sinh trên địa bàn toàn tỉnh. 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thừa Thiên Huế, ngày 26 tháng 9 năm 2020 

 

                       Kính gửi:  

- UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế; 

- Các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- Các cơ quan Trung ương, doanh nghiệp đóng tại địa phương; 

- Đại học Huế, các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn. 

 

Trong thời gian qua, công tác tổng dọn vệ sinh khắc phục hậu quả do bão số 

5 gây ra đã đạt được kết quả nhất định, trên 50% khối lượng cây gãy đổ đã được 

xử lý, thu gom. Trên cơ sở nội dung cuộc họp chiều ngày 25/9/2020, để tiếp tục 

thực hiện công tác tổng dọn vệ sinh kết hợp triển khai Đề án Ngày Chủ Nhật xanh 

trên toàn địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: 

1. Tổ chức ra quân dọn dẹp vệ sinh tại cơ quan, trụ sở, các tuyến đường 

trong thành phố và trên địa bàn toàn tỉnh vào sáng ngày 27/9/2020 

-  UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế chỉ đạo UBND các xã, phường, 

thị trấn huy động các lực lượng và nhân dân trên địa bàn ra quân dọn dẹp vệ sinh, 

cây xanh gãy đổ trên địa bàn mình; 

- Các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng tại địa 

phương, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tiến hành ra quân dọn dẹp vệ sinh, cây 

xanh gãy đổ trên tuyến đường xung quanh trụ sở, đơn vị mình; yêu cầu Thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị trực tiếp tham gia chỉ đạo và đảm bảo tối thiểu 50% quân số 

trong đơn vị tham gia. 

2. Tập trung chặt hạ cây xanh gãy đổ tại các tuyến đường trọng điểm trên địa 

bàn thành phố Huế 

- UBND thành phố Huế lập danh sách các tuyến đường trọng điểm cần huy 

động lực lượng để thực hiện; chỉ đạo Trung tâm Công viên cây xanh, Công ty Cổ 

phần Môi trường Đô thị Huế tiến hành chặt hạ các cành cây gãy đổ trong ngày thứ 

Bảy (26/9/2020) để tiến hành thu gom, dọn dẹp vệ sinh vào sáng ngày 27/9/2020. 

- UBND thành phố Huế chủ động liên hệ với các đơn vị: Công an tỉnh, BCH 

Quân sự tỉnh, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh, Viễn thông Thừa Thiên Huế, Công ty 

Điện lực Thừa Thiên Huế hỗ trợ phương tiện, nhân lực tham gia với số lượng phù 

hợp để chặt hạ cây xanh gãy đổ trên các tuyến đường trọng điểm thành phố Huế, 

đảm bảo hoàn thành trong ngày 26/9/2020 và phối hợp tham gia thực hiện thu 

gom, dọn vệ sinh vào sáng ngày Chủ nhật 27/9/2020. 



 

 

3. Về huy động các phương tiện, lực lượng ra quân thu gom, tổng dọn vệ 

sinh tại các tuyến đường trọng điểm sáng ngày Chủ nhật 27/9/2020 

- Sở Giao thông vận tải huy động các doanh nghiệp vận tải từ 5-10 phương 

tiện xe benz từ 10-20m
3
; phối hợp với UBND thành phố để điều phối phương tiện. 

- Tỉnh Đoàn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, BCH Bộ đội Biên 

phòng tỉnh, Viện Nghiên cứu phát triển, Đại học Huế, các Trường Đại học, Cao 

đẳng trên địa bàn, các cơ quan, đơn vị huy động các lực lượng tham gia dọn dẹp 

vệ sinh sáng Chủ nhật ngày 27/9/2020 gửi số lượng người tham gia, người chỉ huy 

về Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Huế trước 15h00 ngày 26/9/2020 để nắm 

phân công đảm bảo phù hợp với yêu cầu và khối lượng công việc cần thực hiện. 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế trực tiếp chỉ huy hiện 

trường tại các tuyến đường trọng điểm. Mỗi tuyến đường yêu cầu phải có 1 đồng 

chí chỉ huy để điều hành chung, phân công các lực lượng. 

- Trên cơ sở danh sách số lượng nhân lực đăng ký của các đơn vị, UBND 

thành phố Huế tiến hành phân bổ số lượng phù hợp với yêu cầu công việc. Quá 

trình thực hiện yêu cầu phải đảm bảo an toàn cho người đi đường và các lực lượng 

tham gia. 

4. UBND thành phố Huế chỉ đạo Trung tâm Công viên cây xanh có kế hoạch 

cắt tỉa cây xanh trên các tuyến đường đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão. 

Nhận được Công văn này, yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển 

khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                                 
- Như trên; 

- CT và các PCT UBND tỉnh;  

- Công ty CPMT&CTĐT Huế;  

- Trung tâm CVCX Huế; 

- CVP và các PCVP UBND tỉnh;  

- Lưu : VT, CT. 

CHỦ TỊCH 

 
 

  
 

Phan Ngọc Thọ  
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