ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN BẮC YÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 868/UBND-KTHT

Bắc Yên, ngày 20 tháng 5 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v chuẩn bị các điều kiện phục vụ
bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và
bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm
kỳ 2021-2026

Kính gửi:
- Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Sơn La – Chi
nhánh huyện Bắc Yên;
- Trung tâm Truyền thông Văn hóa huyện;
- UBND thị trấn.
Để chuẩn bị các điều kiện phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại
biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến chỉ
đạo như sau:
1. Giao UBND thị trấn:
Chỉ đạo các bản, tiểu khu tổ chức dọn dẹp vệ sinh ngõ xóm, hè phố, trang trí mặt
trước nhà đảm bảo xanh sạch đẹp để phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử
đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Vận động các hộ gia đình kh ẩn trương d ọn
dẹp vật liệu, đất đá, củi đốt trước cửa nhà đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị. Thời
gian hoàn thành và báo cáo kết quả về UBND huyện trước ngày 22/5/2021.
2. Giao Công ty cổ phần Môi trường và dịch vụ đô thị Sơn La - Chi nhánh huyện Bắc
Yên tổ chức cắt tỉa cành cây tạo thông thoáng dọc trục Quốc lộ 37, Tỉnh lộ 112 (qua tiểu khu
II). Tổ chức dọn dẹp vệ sinh hành lang hè phố, cắm cờ dọc các tuyến đường được giao phụ
trách và khu vực cầu Tạ Khoa. Thời gian hoàn thành trước ngày 22/5/2021.
3. Giao Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện: Tổ chức dọn dẹp vệ sinh toàn
bộ khu vực khuôn viên Nhà thi đấu, Sân Nhà Văn hóa đảm bảo vệ sinh m ôi trường xanh
sạch đẹp; xây dựng bản tin trên Đài truyền thanh - truyền hình huyện về tuyên truyền đến
các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn thị trấn tổ chức tổng vệ sinh khu phố, cơ
quan, nhà cửa, thu dọn các vật liệu, rác thải trước nhà đảm bảo vệ sinh, mỹ quan đô thị. Thời
gian hoàn trước ngày 22/5/2021.
Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ khẩn trương
phối hợp triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Như kính gửi;
- Lưu VT (KTHT).
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