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CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TUY PHONG
ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TUY PHONG
Số: 11/CT-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tuy Phong, ngày 16 tháng 7 năm 2009

CHỈ THỊ
Về việc tăng cường công tác quản lý và bảo vệ môi trường
trên địa bàn huyện Tuy Phong
Thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-TW của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường
trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Quyết định số
33/2009/QĐ-UBND ngày 10/6/2009 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc ban hành
Quy định phân công, phân cấp quản lý và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.
Trong thời gian qua, tốc độ phát triển kinh tế - xã hội huyện Tuy Phong ngày
càng tăng nhanh; các hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng phát triển. Bên cạnh
một bộ phận tổ chức, cá nhân chấp hành tốt bảo vệ môi trường và vẫn còn nhiều tổ
chức, cá nhân ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh nơi công cộng chưa cao.
Tình trạng vứt rác, đổ rác, xà bần trong xây dựng, chất thải bừa bãi vẫn thường xuyên
xảy ra, làm cho môi trường ngày càng bị ô nhiễm, làm mất mỹ quan đô thị, khu dân
cư, trên các tuyến đường giao thông như dọc tuyến đường ven biển (Hòa Phú - Bình
Thạnh), các tuyến đường liên xã Liên Hương - Bình Thạnh, Hòa Minh - Phan Rí
Cửa; dọc tuyến Quốc lộ 1A tại khu vực dốc Hồi Long xã Chí Công, Cua Long Tỉnh,
thị trấn Liên Hương, khu dân cư Càn Rang xã Phú Lạc, khu vực Dốc Dù xã Vĩnh
Tân... trong đó hiện tượng ô nhiễm ở các điểm dịch vụ, du lịch chùa Cổ Thạch vẫn
còn tái diễn.
Để tăng cường công tác quản lý và bảo vệ môi trường trên địa bàn toàn huyện,
Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các ban, ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các xã,
thị trấn cần tập trung tổ chức triển khai, thực hiện theo các nội dung sau:
1. Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành liên quan và Chủ tịch UBND các xã, thị
trấn:

