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Kính gửi:  

- UBND thị trấn Khe Sanh; 

- Trung tâm Môi trường và Đô thị. 

 

Xét nội dung Công văn số 155/MTĐT ngày 24/9/2018 của Trung tâm Môi 

trường và Đô thị huyện về việc đề nghị ngăn chặn việc họp chợ gây mất mỹ quan đô 

thị; 

Vấn đề này, UBND huyện chỉ đạo như sau: 

1. Ngày 14/6/2018, UBND huyện đã ban hành Công văn số 596/UBND-VP về 

việc tăng cường chỉnh trang đô thị trên địa bàn huyện; theo đó, yêu cầu UBND các 

xã, thị trấn triển khai lực lượng chỉnh trang đô thị; thường xuyên kiểm tra xử lý dứt 

điểm việc lấn chiếm hành lang, vỉa hè để kinh doanh mua bán hàng hóa, tập kết vật 

tư, vật liệu xây dựng; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm. 

Vì vậy, UBND huyện yêu cầu UBND thị trấn Khe Sanh tổ chức thực hiện 

nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của UBND huyện tại văn bản nêu trên; hoàn thành 

kết quả báo cáo UBND huyện trước ngày 10/10/2018. 

2. Yêu cầu Trung tâm Môi trường và Đô thị huyện: Phối hợp với UBND thị 

trấn Khe Sanh tăng cường công tác tuyên truyền, kịp thời xử lý các trường hợp cố 

tình vi phạm về đảm bảo vệ sinh môi trường đô thị, phá hoại cây cảnh tại trung tâm 

thị trấn Khe Sanh.    

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc tổ chức 

thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- C, PVP, CVT; 

- Lưu VT. 
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