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/TB-UBND

THÔNG BAO
V thô'i gian, dja diem thu gom rác và mt s
nhim vt.i chinh trang môi truong nàm 2020.

Thrc hin cong tác chinh trang môi tnr&ng näm 2020 và Quyêt djnh s6
1 299/QD-UBND ngày 25 tháng 5 nàm 2016 cüa UBND thj xã Cüa Là ye vic phé duyt
Dé an: Thu gom, vn chuyên rác thai sinh hot ti nguôn trên dja bàn thj xa Cira LO, tinh
Ngh An (giai doin 20 16-2020). UBND thj xâ Ci:ra Là thông báo than gian, dja diem thu
gom the näm 2020 nhu sau:
I. Thai gian và dla diem:
1. Müa he: Bt du tfr ngày 15/4/2020 den ngày 31/8/2020. Thôi gian thu gom
rác tir 19h den 6h sang horn sau:
Ci the thai gian ch& vn chuyen rác t1i các diem chä (8 diem chä bng xe ôtô
chuyên di'ing thu gom rác) trên khu vrc du ljch dcc tuyên duO'ng BInh Minh và các diem
khác thuc dja bàn các phuanng: Thu Thüy, Nghi Thu, Nghi Huing, thu sau:
TI'

Thöigian

Da bàn

Diem s 1 Di din KS Togi

20h20'-20h50'

Thu Thüy

Diem s6 2 DOi din KS Sa Nam

22h10'-22h40'

Thu Thüy

Diem s 3 Di din KS Hoa Dng Tien

21h40'-22h10'

Thu Thüy

Diem so 4 Duang dc HI giao nhau vói dithng vào tuçing thánh gia

19h30-19h50'

Thu Thüy

Diem s 5 Di din Vin Dieu Di.rOng

22h50'-23h30'

Nghi Thu

Diem se 6 D6i din KS Huang Trà

21h30'-22h00'

Nghi Hrnmg

Diem s 7 Di din KS Vit Thai

21h00'-21h30'

Nghi Hucmg

Diem s 8 Dung Binh Minh giao vài dung ngang so 12

20h30'-21h00'

Nghi Huang

VitrI

2. Màa Bong: Bt dâu tir ngày 01/9/2020 den ngày 15/4/2020. Thai gian thu
gom rae tir 5h30'den llh sang:
Thôi gian

Bla bàn

Diem s 1 Dôi din KS Togi

8h20'- 8h40'

Thu Thuy

Diem so 2 Dôi din KS Sa Nam

8h'OO- 8h20'

Thu Thüy

Diem s 3 Di din KS Hoa Dng Tien

7h40'-8h00'

Thu Thüy

Diem s 4 Dung dc HI giao nhau vOi duing vào tucYng thánh giá

8h40'-9h00'

Thu Thüy

TT

V! trI

Dim s 5 D& din Vin Diu DuOng

7h10'-7h30'

Nghi Thu

Dim s 6 Di din KS Hucmg Trà

6h50'-7h10'

Nghi Hixcing

Dim s 7 Di din KS Vit Thai

6h30'-6h50'

Nghi Huong

Dim s 8 Duong BInh Minh giao vâi du?ng ngang s 12

5h30-5h50'

Nghi Huong

H. Nhim vu:
D thirc hin t& cong tác thu gom, vn chuyn raG thai sinh hot t?i nguôn, trong
do có ni dung thu gom rae bang xe chuyên diing theo thôi giari và dja diem nhäm miic
dIch Nãn cao nhin thu'c và trách nhim trong cong dông dan cu và các tO chüc, Co
sâ san xuât kinh doanh thu gorn, tap két và vn chuyên, xir 1 rae thai sinh hoat gop phãn
dam báo v sinh mOi tnthng trên dja bàn thj xa Cüa Là luôn xanh, sach, dp, van minh
dáp irng cho phát triên du ljch ben vQng. UBND thj xã giao nhim vi:
1. UBND các Phix?mg:
- Tip tc thông báo, quán trit dn các chü khách san, ky &, nhà hang,
cong dông dan cu ye các diem 4n chuyên rác thai sinh hoat bang xe chuyên diing
theo dung thai gian và dja diem.
- Thông báo thithng xuyên, lien tiic trên phuong tin truyn thanh cüa
phu&n, khôi ye th&i gian, dja diem 4n chuyên rác bang Xe chuyên diing và ni
dung dê an thu gom, 4n chuyén rae thai sinh boat tai nguôn dê nhân dan biêt và
thuc hiên.
- Tang ci.thng cong tác thanh tra, kiêm tra phi kt hqp vài các hrc hrçrn
Cong an, thanh tra do thi xü 1 nghiêm các trt.ning hçp vi pham theo nghj djnh so
155/201 6/ND-CP ngày 18/11/2016 quy djnh ye x1r phat hành chInh trong 11'nh vrc
báo v môi trls&ng.
- Thay th biên báo dirn ch tp k& rae bj hu hông truóc ngày 10/5/2020
- Lp dt camera an ninh theo dOi tai các dim chYdQc tuyên du6ng BInh
Minh, xr 1 nghiêm các to chic, khách san, nhà hang, ky ôt, h gia dInh, cá nhân
thirc hin sai thii gian và dja diem quy djnh nêu trên.
- Cong khai so din thoai nóng cüa lãnh dao các Phông, ban, dan vj lien quan
trén biên báo hoc các phuang tin truyên thông khác dê nhân dan lien h khi phát
hin các hành vi, vi phm ye linh virc môi truân nhu: Hoat dng do rác thai sinh
hoat không dung thii gian, dja diem quy djnh; phê thai xây dirng, các hoat dng xâ
thai ra môi tru&ng.
- Lp dt các thüng rae cOng cong trên tuyên dumg dao b truâc ngày
10/5/2020.
2. COng ty CP MTDT và DVDL Ci:ra Là:
- Cong ty CP MTDT va DVDL Ci:ra Là khi tin hành thu gom, vn chuyn
rae thai t?i dja diem quy djnh nêu trên két phãi có chuông báo hiu, ba thông báo
dê cho các tO chrc, khách san, nhâ nghi, nhà hang, ki Ot h gia dInh cá nbân biêt.
- Tang cu&ng thu gom rác khu vrc lam vien, bãi biên, triic dung BInh Minh,
các tr11c du&ng chInh, các diem ch theo quy djnh dam bão v sinh, thu gom rae
thai triêt dê.

- Trii&ng hçp có si c báo cáo v UBND thj xâ (qua phông Tái nguyen vâ
Môi Tri.thng) dé chi dao thirc hin.
- Sau khi thu gom, vn chuyn ti các dim quy djnh phái thrc hin v sinh
môi tnthng hang ngày sau khi ép cun rae bang phiwng pháp rCra trôi, khü bang vol
bt, cloraminB...
3. Di quãn 1 tr.t tir dO thj:
Can ciir chüc näng, nhim vii và phi hçp vâi các phOng ban &Yn vj lien
quan, üy ban nhân dan các phi.r?ng tang cumg cong tác thanh tra, kiêm tra vic
thijc hin cong tác v sinh mOi trung, tp kêt rae thai cña các to chirc, khác san,
nhà hang, nhà nghi, ki ôt, h gia dlnh; các tri.rà'ng hqp chän thá trâu bô, dng vt
nuôi trên khu vrc lam viên bãi biên. Xi:r 1 nghiôrn các tnr&ng hqp vi phm theo
Nghj djnh so 33/2017/ND-CP quy djnh xir phat ye linh virc tài nguyen nuóc và
khoán san và Nghj djnh so 155/2016/ND-CP cüa chInh phi quy djnh ye xi.r pht vi
phm hanh chInh trong linh vrc môi tnrng, Thông tu so 08/201 7/TT-BXD quy
djnh ye quán 1 chat thai ran xây dirng.
4. Phông Tài nguyen và Môi trt.thng:
- PhM hçp vâi các dn vj lien quan giám sat kim tra cong tác v sinh môi
tri.thng cüa các &in vj chäm soc cay xanh, thám CO trên các khu vrc ducic giao.
- Chü trI nghim thu cong tác v sinh môi trtthng, thu gom rae thai theo thyi
gian và dja diem cüa Cong ty CP MTDT và DVDL Cira Là theo hçip dông dã k.
5. Trung tam VH th thao và truyn thông Cüa Lô:
- Thithng xuyên, lien tiic tuyên truyn ye thai gian, dja diem thu gom, vn
chuyên rác thai sinh hot bang xe chuyên ding dê các to chic, khách s.n, nhà nghi,
nhà hang, ky ôt, cong dOng dan cu duvc biêt thrc hin.
- Tiêp tic tuyên tmyn v Nghj djnh so 155/201 6/ND-CP cüa Chinh phi
ngày 18/11/20 16 quy djnh ye vi phm hành chInh trong linh vxc bào v môi tru?mg.
Trên day là thông báo cüa UBND thj xã Ci:ra Là v thai gian, dja diem thu
gom, vn chuyên rác thai sinh hoit bang xe chuyên diing và mt so ni dung nhim
v1i chinh trang môi tru&ng näm 2020 trên dja bàn thj xã dê các phOng, ban, do'n vj
lien quan; các to chirc kinh doanh khách san, nhà nghi, nhà hang, ky ôt, cong dông
dan ct.r bit dé thirc hin, thông báo nay thay the Thông báo so 39/TB-UBND ngày
19/4/2019.
Noi nI:n:
- TT Thi u - TT HDND (báo cáo);
- CT, PCT UBND Thj xã;
- Tru&ng các doãn chi dao;
- Các ban xây drng Dang:
- Các phông: QLDT,VHTT;
- Trung tâmVH,TT &TrT; Di TTDT;
- Cong ty CPMT Cüa Là ;
- Li.m: VT,
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