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KẾ HOẠCH  

Thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong việc thu gom, 

vận chuyển và xử lý chất thải sinh hoạt trên địa bàn thành 

phố Laṇg Sơn giai đoạn 2020-2025 

 

Thực hiện Nghị quyết số 98-NQ/TU ngày 15/4/2020 của Ban Thường vụ 

Thành ủy Lạng Sơn về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ 

môi trường trong việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải sinh hoạt trên địa 

bàn thành phố Laṇg Sơn giai đoạn 2020-2025 (viết tắt là Nghị quyết số 98-

NQ/TU), UBND thành phố Lạng Sơn xây dựng Kế hoạch thực công tác đảm 

bảo vệ sinh môi trường trong việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải sinh 

hoạt trên địa bàn thành phố Laṇg Sơn giai đoạn 2020-2025 như sau:   

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục tiêu 

Quán triệt và cụ thể hoá triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết 

nhằm giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường, đảm bảo mỹ quan đô thị góp 

phần xây dựng thành phố Lạng Sơn xanh, sạch, đẹp. 

Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng  đối với công tác bảo vệ 

môi trường, khắc phục tình trạng rác thải tại một số dân cư, khu vực công cộng, 

chưa được thu gom, xử lý gây ô nhiễm môi trường và làm mất mỹ quan đô thị. 

2. Yêu cầu 

 Việc xây dựng Kế hoạch phải gắn với các nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ, 

toàn diện, đảm bảo tính khả thi; gắn với việc thực hiện phát triển kinh tế với 

công tác bảo vệ môi trường. Các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã chủ 

động trong việc tham mưu, đề xuất và chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung 

theo kế hoạch này. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Công tác tuyên truyền 

Tổ chức tuyên truyền Nghị quyết số 98-NQ/TU ngày 15/4/2020 của Ban 

Thường vụ Thành ủy Lạng Sơn đến các phòng, ban, ngành đoàn thể, UBND các 

phường, xã, đại diện các khối thôn và nhân dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi 

trường, đổ rác và chất thải đúng giờ, đúng nơi quy định.                                                               

Các cấp đảng ủy, chính quyền tổ chức học tập, quán triệt, phổ biến Nghị 

quyết số 98-NQ/TU và Kế hoạch thực hiện đến các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, 

doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhằm nâng cao nhận thức và hành 

động về bảo vệ môi trường; tăng cường công tác tuyên truyền đối với các cơ sở 

sản xuất, kinh doanh để nhận thức rõ trách nhiệm và tự giác thực hiện các yêu 

cầu về bảo vệ môi trường; xây dựng lối sống thân thiện với môi trường; thúc đẩy 

tiêu dùng bền vững; khuyến khích người dân sử dụng vật liệu tái chế và có khả 

năng tái chế. 



 

Các phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố và các phường, xã tiếp tục quán 

triệt nội dung thực hiện giữ gìn vệ sinh môi trường, đổ rác và chất thải đúng giờ, 

đúng nơi quy định tới 100% cán bô,̣ công chức, viên chức, người lao đôṇg, đoàn 

viên, hôị viên. 

Tổ chức các hội thi, các tiểu phẩm có nội dung giữ gìn vệ sinh môi 

trường, sử dụng sản phẩm thân thiện môi trường, phân loại rác tại nguồn, đổ rác 

đúng giờ, đúng nơi quy định biểu diễn tại các buổi sinh hoạt câu lạc bộ tại các 

hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới, Làm cho thế giới sạch hơn...  

Tăng cường tuyên truyền lưu động, đưa tin, bài, phóng sự phản ánh việc 

thực hiện giữ gìn vệ sinh môi trường, sử dụng túi nilong thân thiện môi trường, 

phân loại rác tại nguồn, đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định trên hệ thống truyền 

thanh, truyền hình, loa truyền thanh, Trang thông tin điện tử...  

 Tiếp tục triển khai cho các Tổ dân phố, đảng viên và Nhân dân ký cam kết 

thực hiện nếp sống văn minh trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường nơi công 

cộng, sử dụng túi nilong thân thiện môi trường và thực hiện theo hương ước, 

quy ước khối, thôn; các hộ gia đình ký cam kết chấp hành nghiêm túc các quy 

định về thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý rác thải 

để căn cứ đánh giá tiêu chí tiêu chí môi trường để bình xét các danh hiệu văn 

hóa (gia đình, khối, thôn, cơ quan, đơn vị văn hóa…).  

2. Tổ chức gặp mặt, tập huấn, trao đổi học tập kinh nghiệm 

Tổ chức gặp mặt đại diện các khối, thôn trên địa bàn để trao đổi, phổ biến 

kinh nghiệm về thực hiện giữ gìn vệ sinh nơi công cộng. Lấy ý kiến góp ý về 

xây dựng mô hình sử dụng túi thân thiện môi trường, phân loại rác tại các hộ gia 

đình, đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định. 

Tổ chức học tập kinh nghiệm tại một địa phương ngoài tỉnh về công tác 

triển khai, thực hiện bảo vệ môi trường. 

3. Nâng cao trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, công chức, viên 

chức và nhân dân trong thực hiện công tác bảo vệ môi trường 

Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu 

của cán bộ, đảng viên trong thực hiện việc đảm bảo vệ sinh môi trường. Gắn việc 

thực hiện bảo vệ môi trường với công tác đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên 

thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.  

Đề cao vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị- 

xã hội trong hướng dẫn, vận động quần chúng nhân dân thực hiện và giám sát 

đối với cán bộ, đảng viên trong việc nêu gương thực hiện bảo vệ môi trường.  

4. Nâng cao trách nhiệm của đơn vị thực hiện thu gom, xử lý và vận 

chuyển rác thải  

 Thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ vệ sinh môi 

trường trên địa bàn thành phố, trong đó tuyên truyền, giáo dục, nâng cao tinh 

thần trách nhiệm, thái độ làm việc của cán bộ công nhân trong quá trình thực 

hiện công tác vệ sinh môi trường. Nghiên cứu phương án cơ giới hóa, điện tử 

hóa xe vận chuyển, thu gom rác thải; xây dựng kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất, 

trang thiết bị, phương tiện đảm bảo công tác thu gom, vận chuyển rác thải trên 

địa bàn theo đúng hợp đồng đã ký kết. Giảm tỷ lệ lao động gián tiếp, có cơ chế 



 

lương thưởng phù hợp nhằm động viên, khích lệ tinh thần kịp thời cho người lao 

động hoàn thành nhiệm vụ. 

 Đề xuất các giải pháp tăng cường bảo vệ môi trường để tư vấn giúp 

UBND thành phố có một môi trường xanh - sạch - đẹp. 

5. Công tác kiểm tra, tổng kết 

UBND thành phố và UBND các phường, xã chỉ đạo thành lập các đoàn 

kiểm tra, giám sát, kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện công tác đảm bảo 

vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý rác thải. Kịp thời xử lý đối với những trường 

hợp vi phạm về các quy định về vệ sinh nơi công cộng; đổ rác thải, vứt rác thải 

bừa bãi không đúng nơi quy định. 

Đảng ủy phường, xã và các chi bộ cơ sở thường xuyên kiểm tra nhắc nhở 

và kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, để làm cơ sở 

đánh giá, nhận xét đảng viên sinh hoạt.  

Tổ chức hội nghị tổng kết để đánh giá kết quả triển khai thực hiện công 

tác đảm bảo vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn thành phố 

gắn với biểu dương, khen thưởng kịp thời gương điển hình tiên tiến trong thực 

hiện trong năm 2025. 

6. Công tác khen thưởng và xử lý vi phạm 

6.1. Khen thưởng:  

Các cơ quan, đơn vị, khối, thôn, tổ dân phố; cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động thực hiện tốt công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, thu gom, xử 

lý rác thải sẽ được cấp có thẩm quyền tuyên dương, khen thưởng vào dịp tổ chức 

hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện năm 2020 - 2025. 

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện tốt các quy định 

giữ gìn vệ sinh môi trường nơi công cộng, thu gom, xử lý rác thải được các cơ 

quan quản lý trực tiếp xem xét đánh giá, xếp loại hàng năm và làm căn cứ để xét 

khen thưởng trong các phong trào thi đua hàng năm. 

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chủ động, kịp thời khen thưởng các tập 

thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Kế hoạch theo thẩm quyền. 

Khuyến khích công dân phát hiện các hành vi vi phạm các quy định giữ 

gìn vệ sinh môi trường nơi công cộng, thu gom, xử lý rác thải.  

6.2. Xử lý vi phạm: 

Đối với các trường hợp vứt, thải, bỏ rác thải sinh hoạt không đúng nơi quy 

định về bảo vệ môi trường cần báo UBND phường, xã để kịp thời xử lý; Căn cứ 

theo quy định tại Điều 20, Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của 

Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. 

Các cơ quan, đơn vị không thực hiện nghiêm túc và có cán bộ, công chức, 

viên chức vi phạm quy định về giữ gìn vệ sinh môi trường nơi công cộng sẽ xem 

xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và xét thi đua khen thưởng hàng 

năm. Đối với UBND phường, xã không có các giải pháp chỉ đạo quyết liệt và 

không có nhiều chuyển biến trong thực hiện giữ gìn vệ sinh môi trường nơi công 

cộng, thu gom, xử lý rác thải sẽ là cơ sở để xem xét đánh giá chính quyền cơ sở 

hàng năm. 

Các trường hợp là đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao 

động vi phạm: UBND các phường, xã sẽ có văn bản thông báo gửi cơ quan, đơn 



 

vị của người vi phạm đang công tác. Đây sẽ là cơ sở để cơ quan, đơn vị xem xét, 

kiểm điểm, đánh giá cá nhân trong dịp cuối năm.   

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

- Căn cứ Nghị quyết số 98-NQ/TU ngày 15/4/2020 của Ban Thường vụ 

Thành ủy Lạng Sơn, chủ trì tham mưu các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc 

triển khai thực hiện theo Kế hoạch này. 

- Tham mưu kiện toàn, bổ sung kịp thời thành viên Ban Quản lý Dịch vụ 

công ích về thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành 

phố, phân công nhiệm vụ thành viên phụ trách từng địa bàn phường, xã để 

hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện. 

 - Phối hợp với Ủy ban MTTQ thành phố và các cơ quan liên quan tuyên 

truyền, nâng cao ý thức của người dân cùng chung tay bảo vệ môi trường, đổ rác 

đúng giờ, nơi quy định. Đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, có 

phương án nêu tên tại cuộc họp dân phố và không xem xét thi đua khen thưởng, 

gia đình văn hóa đối với các hộ dân không chấp hành. 

- Tham mưu tổ chức trao đổi học tập kinh nghiệm tại một địa phương 

ngoài tỉnh về công tác triển khai, thực hiện bảo vệ môi trường; Chủ trì phối hợp 

với các đơn vị liên quan tổ chức hội nghị tổng kết, sơ kết đánh giá kết quả thực 

hiện kế hoạch.  

 - Chủ trì phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch và UBND các phường, 

xã tiến hành kiểm tra, xác định khối lượng phế thải xây dựng, đất đá phát sinh 

và khối lượng phát sinh khác để nghiệm thu công việc khi hoàn thành. 

 - Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện của đơn vị thực hiện thu 

gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt; tiến hành giảm trừ chi phí trong 

trường hợp đơn vị không thực hiện đúng theo hợp đồng đã ký kết. 

2. Trung tâm Văn hóa - Thể thao 

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tốt công tác tuyên 

truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ và nhân dân để nâng cao nhận thức, trách 

nhiệm cho cộng đồng về giữ gìn và đảm bảo vệ sinh môi trường bằng các hình 

thức như: Tuyên truyền lưu động, gắn pano, áp phích phổ biến thời gian đổ rác 

đúng giờ, đúng nơi quy định. Thực hiện trong quý II năm 2020 và tuyên truyền 

trong cả giai đoạn thực hiện dự án. 

- Phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh ghi lại những hình ảnh vi 

phạm quy định về giữ gìn vệ sinh môi trường công cộng để chính quyền địa 

phương có cơ sở xử lý đối với những trường hợp vi phạm; Xây dựng các chuyên 

trang, chuyên mục, đưa các tin, bài, phóng sự giới thiệu, phổ biến các mô hình 

mẫu, những nhân tố điển hình, tích cực; phê phán những hành vi vi phạm trong 

thực hiện quy định về giữ gìn vệ sinh môi trường công cộng. 

3. Phòng Nội vụ: Tham mưu đưa bổ sung nội dung thực hiện giữ gìn vệ 

sinh môi trường nơi công cộng, đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, sử dụng các 

sản phẩm thân thiện với môi trường vào tiêu chí đánh giá chính quyền cơ sở, xét 

thi đua khen thưởng hàng năm của các phòng, ban, đơn vị. Đồng thời động viên, 

khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, có nhiều đóng góp trong thực hiện 

giữ gìn vệ sinh môi trường. 



 

4. Công an thành phố: Phối hợp cơ quan chuyên môn và UBND các 

phường, xã kiểm tra xử lý những trường hợp vi phạm về quy định giữ gìn vệ 

sinh nơi công cộng; Kiểm tra, giám sát trong quá trình thu gom, vận chuyển để 

rơi vãi, nước rỉ rác chảy thải ra môi trường của đơn vị thực hiện trúng thầu. 

5. Phòng Tư pháp: Hướng dẫn Thành viên Hội đồng PBGDPL đưa nội 

dung thực hiện giữ gìn vệ sinh nơi công cộng; đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, 

sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường để triển khai lồng ghép tại các 

hội nghị tuyên truyền pháp luật. 

6. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Tham mưu bố trí kinh phí hàng năm cho 

công tác vệ sinh môi trường; hướng dẫn thanh quyết toán theo quy định. 

7. Phòng Quản lý đô thị: Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các vi 

phạm về lĩnh vực trật tự đô thị trong đó chú trọng đến việc xử lý vi phạm về việc 

chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường đối với công trình xây 

dựng. Chủ động phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan trong việc chăm sóc, cắt 

tỉa cây xanh trên các tuyến đường trên địa bàn thành phố. 

8. Phòng Kinh tế: Tăng cường công tác kiểm tra bảo vệ môi trường khi 

tiêu huỷ nông sản, thực phẩm, động vật dịch bệnh; kiểm tra chặt chẽ tình trạng 

sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.  

9. Đội Quản lý trật tự đô thị: Chủ trì phối hợp với cơ quan chuyên muôn 

và UBND phường, xã thường xuyên kiểm tra, xử lý và giải tỏa các điểm chợ 

phát sinh trên địa bàn gây mất vệ sinh, nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Chủ 

động xây dựng Kế hoạch cụ thể thành từng đợt cao điểm để kiểm tra, xử lý và 

tuyên tuyền về lĩnh vực trật tự đô thị theo chức năng, nhiệm vụ được giao.   

10. Đơn vị thực hiện thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải (Công ty 

TNHH Huy Hoàng): Kịp thời xử lý đảm bảo chất lươṇg, tiến đô,̣ yêu cầu ky ̃

thuâṭ theo các quy điṇh pháp luật về bảo vệ môi trường. 

- Không hình thành các điểm tập kết rác trên đường phố, không sử dụng 

hè đường làm nơi tập kết phương tiện thu gom; 

- Xe chuyên dùng và các máy móc, thiết bi ̣ khác của đơn vi ̣ không gây 

bụi, để nước rỉ rác thải ra môi trường trong quá trình tác nghiệp, không làm 

hỏng hạ tầng, hè, đường; 

- Công tác duy trì đảm bảo sạch, không phát tán mùi, không có rác tồn đọng; 

điểm thu rác công cộng phải được vệ sinh thường xuyên đảm bảo mỹ quan. 

- Thực hiện phun nước rửa đường đối với các tuyến phố trên địa bàn 

thành phố đảm bảo sạch sẽ, mỹ quan đô thị.   

- Đối với thùng rác đặt tại các tuyến đường phố phải thường xuyên được 

thay thế trong ngày đảm bảo sạch sẽ, lựa chọn vị trí, địa điểm khi đặt thùng rác 

phù hợp tại các tuyến phố và nghiên cứu các biện pháp giảm thiểu thùng đựng 

rác. Trên các tuyến phố chính, trung tâm (tuyến đường Trần Đăng Ninh; Lê Lợi; 

Bà Triệu; Hùng Vương; Tam Thanh; Nhị Thanh; Lê Lai; Trần Phú; Ngô Quyền; 

Lê Đại Hành; Phai Vệ...) thực hiện thu gom rác thải sinh hoạt trong khung giờ 

từ 20h00 đến 22h00 hàng ngày và nghiên cứu vị trí đặt thùng rác đảm bảo mỹ 

quan đô thị. Đối với các tuyến phố ngắn, xa khu dân cư và trong ngõ còn lại yêu 

cầu Công ty thu gom rác thải sinh hoạt của các hộ dân phải thu gom, vận chuyển 

tại khung giờ từ 17h00 đến hết 20h00 hàng ngày.  



 

11. Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố 

Quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang nghiêm túc 

thực hiện quy định giữ gìn vệ sinh nơi công cộng; thu gom, vận chuyển, xử lý 

chất thải sinh hoạt theo tinh thần Nghị quyết số 98-NQ/TU và Kế hoạch này. 

Nghiêm túc kiểm điểm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ 

trang vi phạm các quy định giữ gìn vệ sinh nơi công cộng; đổ rác đúng giờ, đúng 

nơi quy định và sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường coi đó là một 

trong những tiêu chí đánh giá cán bộ hàng năm và bình xét cơ quan, đơn vị có 

nếp sống văn hóa.  

12. UBND các phường, xã 

Căn cứ Kế hoạch của UBND thành phố và tình hình thực tế trên địa bàn, 

xây dựng Kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện. Đẩy mạnh các hoạt động 

tuyên truyền, vận động với hình thức phong phú, linh hoạt, phù hợp với các đối 

tượng trên địa bàn. Gắn việc thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông 

thôn mới giữ gìn vệ sinh môi trường, thu gom chất thải, rác thải đúng nơi quy 

định, tổ chức khơi thông dòng chảy nạo vét kênh mương, quét dọn phát quang 

đường làng ngõ xóm xanh sạch đẹp với thực hiện cuộc vận động "Toàn dân 

đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", đánh giá gia đình khối, 

thôn văn hóa.  

Triển khai cho các khối, thôn, nhân dân ký cam kết thực hiện đảm bảo vệ 

sinh môi trường nơi công cộng, đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định. Nếu nhân dân 

không nghiêm túc thực hiện từ đó làm căn cứ xử lý vi phạm theo quy định. 

Tăng cường công tác kiểm tra, nhắc nhở, vận động cán bộ, Đảng viên, 

người có uy tín, tổ trưởng tổ dân phố, tổ trưởng tổ liên gia, hội trưởng hội 

hiếu… gương mẫu thực hiện đảm bảo vệ sinh môi trường. Xây dựng Kế hoạch 

tổ chức vận động nhân dân hàng quý tham gia tổng vệ sinh môi trường, đường 

làng, ngõ xóm, nạo vét kênh mương, suối nước trên địa bàn. 

Đối với đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang 

công tác tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn có hành vi vi phạm 

đề nghị UBND các phường, xã gửi văn bản thông báo vi phạm đến cơ quan, đơn 

vị đó. UBND phường, xã nào để xảy ra tình trạng nhân dân thường xuyên vi 

phạm, Chủ tịch UBND phường, xã đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch 

UBND thành phố. 

Công khai địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận ý kiến của nhân dân phản ánh 

các trường hợp vi phạm các quy định về vệ sinh môi trường nơi công cộng, đổ 

rác không đúng giờ, không đúng nơi quy định. Tổ chức tốt việc sơ, tổng kết rút 

kinh nghiệm và động viên khen thưởng kịp thời đối với các tập thể, cá nhân thực 

hiện tốt việc bảo vệ môi trường và giữ gìn vệ sinh môi trường nơi công cộng và 

quy ước khối, thôn. 

13. Đề nghị Ủy ban MTTQ, các đoàn thể thành phố và các Chi bộ 

Đảng bộ phường, xã 
Tăng cường tuyên truyền, vận động đảng viên, hội viên, đoàn viên và 

nhân dân trên địa bàn trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 98/NQ-TU và 

Kế hoạch này. 



 

Hướng dẫn nhân dân tăng cường giám sát việc thực hiện theo hương ước, 

quy ước việc giữ gìn vệ sinh môi trường nơi công cộng, đổ rác đúng giờ, đúng 

nơi quy định, sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường, nhất là giám sát 

đối với cán bộ, Đảng viên. Tập hợp ý kiến kiến nghị của đoàn viên, hội viên và 

nhân dân trong việc thực hiện hương ước để phản ánh, kiến nghị với chính 

quyền có sự lãnh đạo, chỉ đạo nhằm phát huy vai trò của hương ước khối, thôn, 

góp phần trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn môi trường thành 

phố xanh - sạch - đẹp. 

Chỉ đạo Ủy ban kiểm tra và các Chi bộ cơ sở thường xuyên kiểm tra, nhắc 

nhở và kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, nhất là đối 

với việc đánh giá, nhận xét đối với đảng viên sinh hoạt. Phân công tổ chức đoàn 

thể, cán bộ theo dõi theo các tuyến đường, tuyến phố thực giữ gìn vệ sinh môi 

trường nơi công cộng, đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, sử dụng các sản 

phẩm thân thiện với môi trường. 

14. Hộ gia đình và cá nhân thực hiện ký cam kết giữ gìn vệ sinh môi 

trường nơi công cộng, đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định trong việc thu gom, 

xử lý rác thải, không để vật dụng rác thải sinh thải sinh hoạt của hộ gia đình ra 

lòng đường. Thực hiện thời gian đổ rác theo quy định của đơn vị thu gom rác. 

Không vứt, đổ rác, nước thải ra lòng đường, vỉa hè, sông, suối, ao hồ, công viên, 

vườn hoa và các khu công cộng. 

Yêu cầu các đơn vị, cơ quan có liên quan và UBND các phường, xã căn cứ 

vào nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, xây dựng Kế hoạch và Báo cáo kết quả 

thực hiện trước 10 ngày cuối của mỗi Quý và gửi về UBND thành phố (thông qua 

phòng Tài nguyên và Môi trường) để kịp thời tổng hợp./.  
 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- TT Thành ủy (b/c); 

- Sở TNMT; 

- TT HĐND TP; 

- CT, các PCT UBND TP; 

- Các phòng, ban, ngành, Đảng, đoàn thể TP; 

- UBND các phường, xã; 

- CPVP; 

- Lưu: VT; Trang TTĐT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Trí Thức 
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