
UY BAN NHAN DAN 
Till XA CIYA LO 

CONG HOA XA HO!  CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do - Hinh phüc 

      

S: /KH-UBND Ctra Lô, ngày tháng 01 nám 2022 

KE HOACH 

Ting v sinh môi trtrô'ng don Tt Nguyen dan Nliâm Dan 2022 

D dam báo v sinh môi trumg và giU gin cânh quan do thj luôn "xanh, sch, 
dçp" don Tét Nguyen dan Nhâm Dan 2022 và chào mmg ngày thành 1p Dãng 
03/2/2022. UBNID thj xã Cira Lô tO cht'rc phát dng tong v sinh môi tru6ng trên toàn 
thj xã. 

I. THOL GIAN, THANH PHAN, lilA DIEM. 

1.Thôigian: 

T cl,á'c ra quân dng 1ort trên bàn thj xã bt diu & 7 già' 30 phát ngày 
23/01/2022 (tá'c 21/12 âni ljch), (chü nhcIt); 

2. Thành phân tham gia: 

Cong doàn Co quan Thj üy, Cong doàn Co quan UBND thj xã, Cong doàn co 
quan Mt trtn TQ và các doàn the, Cong an thj xà, Thj di Cira Lô, Cong doàn Trung 
tam PTQD, Chi nhánh Van phông DK dat dai thj xä, Ban quán 1 do thi, Di quán 1 tr.t 
tr dO thj; Các dan vj chàm soc cay xanh,thãm có; các co quan, dan vj dóng trên da bàn; 
các t chrc H)i, Doàn th cp phumg; toàn th h gia dInh, Ca nhân trên dja bàn các 
phu&ng; h9c sinh 02 truYng: THPT Cua Lô, THPT Cira Lô 2...; các khách sin, nhà nghi, 
nhà hang, các ki & kinfi doanh trên dja bàn thj xã và Cong ty c phn Môi truông do thj 
và DVDL Cira Là. 

3. Dja diem: 

- Khu viic bäi bin: 

- Khu lam viên phia Bong duông BInh Minh 

- Quàng truäng BInh Minh: 

- Các tric di.rè'ng giao thong, khu khu dan cu, khu virc cong cong. 

II. TO CHIXC THC HIN: 

1. Khu vurc bãi bin, các tnic duong (HQp d1ng v(ri Cong ty CP môi 
trtthng do thj): 

Giao cho Cong ty CP Môi t;iro'iig do thj huy dng ti da phuong tin, 1rc 
luçing (mc dng phiic cong ty) ra quân v sinh môi trung bai bin (ngày 15 hang 
tháng), các tri1c dithng dã kI kêt h?p  dông, thirc hin thu gom rác thai bäi bin, cat 
d9n cay có di trên via he các tuyn dung; thu gom trit d rác thai do các don vj 
tham gia tng d9n v sinh. 
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2. Khu virc các tri1c  du'ô'ng khu vlyc ni th1: 
Ni dung côngvic: Thu gom gch, dá, vt 1iu thai xây dirng; rác các loai (phân 

thành ttrng 1oi) tp kêt thành tt'rng dông trên via he các tuyên dtthng. 

Phân cong cy the nhu' sail: 
- Cong doàn cc" quan Thj zi'iy: Quãng tru'ô'ng Blnh Minh tr san khu dn ht 

ben xe phia Bäc; 

- COng doàn cc" quan UBND thj xâ: Quãng tru'&ng Blnh Minh tr san khu dn 
hêt ben xe phia Nam; Du'ông Mai Thüc Loan tir thrmg ngang so 1 1A den duô'ng 
Nguyen Sinh Cung; 

- Cong doàn co' quan Mgt trgn tO quO'c và các doàn they: Dirô'ng Nguyn Sinh 
Cung tü duèng BInh Minh den dumg Nguyen Hue. 

- Ban quán l các dy an DTXD ilif xd: Via he hai ben Dwrng doe s II (doan tir 
dung Nguyen Sinh Cung den du6iig ngang so 12) 

- Trung tâmPhát frién quy dá't: Via he hai ben Throng ngang s 9' (do?n tr 
duô'ng BInh Minh den duè'ng dQc so II) 

- Chi nhánh Van phOng DK dá't dai thj xâ.' Via he 2 ben Du'Oiig ngang s 10 
(don hr dumg d9c so i den duô'ng d9c sO III) 

- Ban quán l dO thj: Via he 2 ben 1Ju'O'ng ngang s 9 (don hr du'ng BInh Minh 
den du'ô'ng d9c so III) 

- Dç5i quán lj trgt ticdO thj: Via he hai ben Du'Ong ngang s 13 (don hr duing 
BInh Minh den duing d9c sO II); 

- Trung tam Van hoO, the thao và truyn thông: Via he hai ben ThrOng ngang s 
hA (do?n tü dithng BInh Minh den diRmg d9c so II); Via he các tryc du'O'ng xung 
quanh khuôn viên Nhà thi dâu vã San vn dng thj xã. 

- Thj di Ca LO: Các triic du'mg trnó'c và xung quanh tni s& ca quan Thj di; 

3. Khu vyc via he 2 ben duO'ng Nguyn Hu (Tir du*ng São Nam dn duOng 
ngang so 14): 

Ni dung cOngvic: Thu gorn ch, dá, vt 1iu thai xây dmg; rác các 1oti (phân 
thành tirng 1oi) tp ket thành thng dông ben du?mg dto b. 

Phân cong cy the nhtr sau: 
a. Tru'Ong PITH Cz'ta LO 2: Via he 2 ben du'mg Nguyen Hu (don t1r dithng São 

Nam den &thng ngang so 10) vã các trçtc duing xung quanh tnrO'ng; 

b. Tru'Ong PITH Cta LO: Via he 2 ben duO'ng Nguyn Hu (doan hr duO'ng 
Nguyn Sinh Cung den dung ngang so 12) vã các triic duO'ng xung quanh tnrO'ng; 

c. Trung tam y té' Cilra Lô: Via h 2 ben duO'ng Nguyen Hu hr duO'ng ngang s 
10 dn duông ngang s6 hA vã các tuyn du'O'ng xung quanh Trung tam y tê. 

d. COng an thj xà. Via he 2 ben duO'ng Nguyn Hu hr dithng ngang s 1 1A dn 
dithng Nguyen Sinh Cung vã các tuyen dung xung quanh tr1j sâ cong an. 

d. D5i cOnh sat PCCC s 2.' Via he phIa Dông duO'ng Nguyn Hu hr duO'ng 
ngang sO 12 den dng ngang so 14. 
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4. Khu viyc xung quanh dit diy an Golf bin Cüa Lô: 
Cong ty CF Golf bié'n Ca LO: Khu vrc lam viên, bäi bin và via he 2 ben dung 

BInh Minh doan tü du?ing ngang so 14 den duông ngang s 18; Via he phIa Tây di.rô'ng 
d9c so III doçin tir &rmg ngang s 12 dn dung ngang so 14. 

NOi dung cong viêc: Cat, nM cô, nhät các loi rác (phân 1oti rác) vâ thu gom cáC 
loai dat, cat, vt lieu xay dmg trong lông, 1 du&ng thành timg dng theo dung nai quy 
djnh; quét, nht rác các 1oi tp kêt thành trng dông trên dung dto b và 4n chuyn di 
no'i khác dung quy djnh. 

5. Các triic ththng xung quanh khu chung cu' Lc Châu: 

Ban quOn l chung cw Lóc Châu: NM cô, phát cay di, quét rác hai ben via he và 
d9c hai ben dithng, trong khu vrc khu chung cu; thu gom các loai rác thai thành dng 
trên via he dê xe 0 tO vn chuyn dugc thun tin. 

6. Khu viyc trong và xung quanh co' quan, do'n v, nhà hang, khách sLn dóng 
trên dja bàn: 

Giao cho UBND các phu'Ong dOn dác các co' quan, doanh nghip, don v tru'Ong 
hQc, khách sgn, nhà nghi, nhà hang: V sinh môi trung trong Co quan, khách sin, nhà 
nghi, nhà hang; via he các trçic du?mg xung quanh. 

7. Khu vlyc cay xanh thãm có thrç'c giao chãm soc theo h9'p dông: 

a COc don vi duv trI, chám soc cCy xanh thám cO. 

- Quet rác, là cay rtlng, thu gom gch dá trong khu lam viên và các tnic duing, 
trong khu vrc lam viên dugc giao theo hçp dông chàm soc cay, thám cô, hoa; thu gom 
rác thai tp kt thành dng tren via he du&ng BInh Minh và các triic dixO'ng d xe Cong 
ty môi truông vn chuyên. 

- Trng dim và thay th cay xanh hu hOng, thâm cô, tia cành, t?o  tan, quyét vôi 
các gôc cay. 

b. Giao cho Ban quán lj do thj trrc tiê thông báo và don do'c các dan vj thy'c 
hiçn VSMT tgi các khu virc dã kI ket hQp dOng (Phán cOng can bç5 cza Ban quOn lj dO 
th/ giám sat vic thzc hin cia cOc don vi). 

8. Các cong trInh, di!  an dang thi cong trên dja bàn: 

Giao cho ca'c chz dd'u tu' và nhà thcu thi cOng xdy dyng cOng trInh: V sinh 
mOi truè'ng, hoàn trâ mt bng thi cOng cong trInh xong trithc ngày 23/01/2022 
(2 1/12 am ljch). Thu gom các 1oii ph thai xây dimg ra khOi dja bàn thj xa và không 
du9'c tip tiic thi cOng d phiic vii Tt. Nghiem cam thue do thai hoc do thai phe thai 
xây drng trên dja bàn thj xà Cira Là. 

9. Khu viyc dan cur, các trtjc du'O'ng giao thông trong khu dan cur: 

Giao c/b UBND cácphith'ng: 
- Huy dng toàn th lirc luçxng cüa phtthng, co quan, nhà hang, khách sn, ki&, 

Doàn thanh nien, Hi Cru chin binh, Hi phii nü, Hi Ngithi cao tuôi, Hi Nông dan...; 
truông h9c và các h gia dinh tren dja bàn thrc hin cOng tác tng v sinh mOi truO'ng 
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trong khu dan cu, các tr11c ththng giao thông; kho'i thông cng rnh, các khu vrc cong 
cong diing thiii gian và dam báo ch& lucmg; Rác thai phâi duçc tp két thành dông, phOi 
hçp vci Cong ty môi tnriing tin hành thu gom và vn chuyn xir 1 ht krçmg rác trên 
dja bàn mInh quãn 1; 

- Các phung có chçi thuo'ng mi trên dja bàn thI yêu cu Ban quãn 1 chq 
thuông xuyên v sinh, dam báo mOi tnrng ngay sau phiên chq; 

- Liru mt s tuyn throng chInh trên dja bàn gôm: 

+ Phu&ng Nghi Hâi: DtrO'ng Yen Song Lam, clu'o'ng Vinh - Cira Hi; 

+ Phithng Nghi Hôa: Via he 2 ben IhrO'ng BInh Minh (don tr dumg ngang s 
19-23), hr&ng ngang sO 20; 

+ Phithng Nghi Hmng: 1Ju'O'ng Nguyn Sinh Cung (don tr thring d9c 1111 - 
dja phn xã Nghi Thtch); JJu'O'ng dQc si II don tir dumg ngang s 12 dn du?iing 
ngang sO 14. 

+ Phithng Nghi Thu: IJuOng São Nam (don duO'ng Nguyn Hu dn Quôc Jo 

46); Dithng Nguyn Hu (dcc sO III) tir dung Sào Nam dn dja gió'i phming Thu ThuST; 
CtirO'ng BInh Minh thuc dja bàn phumg quãn 1; 

+ Phrnmg Thu Thus': DuOng Nguyn Hu flit du'mg Nguyn XI dn dja gio'i 
phrnimg Nghi Thu; Các lJtrOng ngang so 4, so 5, so 6; Khu vçrc xung quanh chç Hal 
san; tuyên du'Ong BInh Minh thuc dja bàn PhiiO'ng quán 1; 

+ Phithng Nghi Thüy: Du'Ong Nguyen Xi; du'O'ng BInh Minh (don tO' duO'ng 
Nguyen Xi den Cáng CO'a Lô); Du'O'ng vào chy' ben cá và ChQ ben cá Nghi Thug. 

+ PhuO'ng Nghi Thn: Du'O'ng 535 và du'Oiig Quc 1 46, Du'Ong vào Den Vn Lc. 

- Chju trách nhim chi dao,  giám sat các don v, khách s1n, nhà hang, kit trên 
dja bàn phuOng quàn ly tham gia tOng dn v sinh môi tnrmg cOng các 1irc lucmg duc 
phân cong. 

Sau d9't ra quân tong VSMT cüa các do'n vl,  giao cho Cong ty ci phn Môi 
trtrO'ng do thj và DVDL Cira LO: Huy dng tôi da lirc Iu'ng và phu'o'ng tin rà 
soát toàn b trên các khu vljc lam viên, bãi biên, các tryc duO'ng, khu vIi'c cong 
cong, khu dan cir dê thu gom, vn chuyên và xii' l trit dê 1u'çng rác thai con ton 
dçng, phát sinh trên dla  bàn toãn Thi xã. 

III. PHAN CONG NHIIM v 

1. Phân cong chi dto cüa lãnh dio UBND Thj xã: 

+ D/c VO Van HOng - PCT UBND thj xã lãnh do, chi dto các dan vj lao dng ti 
các phuO'ng Nghi Hãi, Nghi Hôa, Nghi Huang và Nghi Thu. 

+ 1)/c 1-bang Van PhOc - PCT UBND thi xã lãnh dio, chi dao  các dan vj lao dng 
ti các phuO'ng Nghi Tan, Nghi ThOy, Thu ThOy. 

. , A 2. Phong Tai chinh ke hoich: 

- Tham mu'u kinh phi thirc hin. 

- Ph& hçip vi phOng Tài nguyen và Môi tnrO'ng nghim thu khi luçmg thirc hin 
cOa các dan vi theo kê hoach. 
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3. Phông Quãn 1 do th1: 

Chü trI ph& hçp vôi các phông, ban, dan vj lien quan don dc, kim tra, nghim 
thu xCr 1 viêc hoàn trà mat bang, ye sinh môi trumg cña các dan vi thi cong cong trInh 
trên dia bàn thi xã. Thi gian các dan vj thi cong hoân thành cong tác v sinh môi truô'ng 
xong tnrc ngày 23/01/2022 (trc 2 1/12 am ljch). 

4. Ban quãn 1 các dir an DTXD thi xã: 

Chi dto các nba thu thi cong cOng trInh hoàn tt cong tác v sinh môi tru?mg các 
d? an dang triên khai; Giám sat, kiêm tra, yêu cu các dan vj thi cong phài thu gom toàn 
b rác thai xay dmg trong qua trInh thi cong Cong trmnh vn chuyn ra khOi dja bàn thj 
xâ dam bào ye sinh môi trumg, an toàn giao thông truc, trong và sau Têt Nguyen dan. 

5. Ban quãn 1 do thl: 

Don dc vic kim tra, don dc các dan vj chàm soc cay xanh trên dja bàn vic 
thirc hin tong v sinh mOi trirng, trông dm các cay bj chét, gay d, tia cành, tto tan, 
quét vOi dix&i g& cay ch&ig sâu beth va to m' quan cho h thng cay xanh trên các trijc 
duô'ng chInh cüa thi xã nhu: Diing BInh Minh, Nguyn Sinh Cung, Sào Nam và các khu 
virc lam viên,. . .(giám sat vic thrc hin vâ báo cáo UBND thj xã kêt qua thçrc hin). 

6. UBNID các phtrô'ng: 

- Giao cho UBND các phithng t chüc thông báo trirc tip và dua tin trén phuang 
tin truyn thanh cüa phrnmg d các khách san, nhà nghi, nhà hang, ki &, Ca nhân, h 
gia dInh trén da bàn bit d trin khai thirc hin ra quân tng d9n v sinh. 

- Chi do, giám sat, kim tra các khách san, nhà hang trên dja bàn thçrc hin v 
sinh môi truô'ng; dung thà'i gian và dam báo chat luçing dçit tong v sinh. 

- Xây dimg k hoch c11 th cho phuông mInh v tng d9n v sinh môi truà'ng 
trong khu dan cu, các triic du?mg giao thông dugc giao, khu virc các chg trong hot 
dng kinh doanb buOn ban trong djp tt d huy dng tat cá cac lirc lugng Doàn thanh 
niên, Hi Cuu chin binb, Hi phi nü, HOi  Nguôi cao tuôi, Hi Nông dan...; cac 
truông h9c Va toàn th các h gia dInh d trin khai thirc hin truOc, trong và sau têt 
Nguyen dan. 

- Tang cuèng cOng tác kiêm tra, xcr 1 ngbiêm các trung hçp dO phê thai xay 
drng trên da bàn nMt là djp truc Tt Nguyen dan näm 2022; chju trách nhm truOc 
UBNID thi xã Cra Là y quãn 1 ph thai trên da bàn phung minb quân l. 

- Báo cáo kt qua thuc hiên y UBND thj xA (qua phông Tài nguyen yà Môi 
truàng) truóc ngày 24/01/2022. 

7. Di Quãn 1 tr@  tir do thj: 

Phãn cOng, gn trách nhim can b phçi trách tirng dja bàn; tang cuàng cOng tác 
kim tra, xir 1 nghiêm theo nghj dnh s 155/2016iND-CP di ói các triràng hgp dO 
rác thai sinh hot không dñng nai quy dinh y  các trung hp d ph thai xây drng trên 

dia ban thj xä nht là dip  tnrc, trong, au T& nguyen dan nãm 2022. 
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8. Cong ty cô phân Môi tru'àiig do thi và DVDL Cira Là: 
- Huy dng lirc hrçng và phuang tin dy dü d bc, vn chuyn và xir 1 ht 

lucing rae tai  các dan vj trin khai lao dng tng v sinh theo quy djnh. Tránh không dê 
tInh trtng rác tn dçng trên cija bàn truic, trong Va sau Têt nguyen dan. 

- Ltp k hoch thirc hien và phuang an dr phông các s.r Co mOi trung xãy ra 
truóc, trong, sau Têt nguyen dan 2022. 

- Chju trách nhim v sinh môi truèng ti cac khu vçrc dã dugc giao theo hçip 
dng cüa UBND thj xã darn bào môi trYng xanh, stch, dçp. 

9. Trung tam Vn hoá, the thao và truyên thông Cü'a Là: 

- To chüc tuyên truyên Cong tác tng d9n v sinh môi truô'ng trén dja bàn thj x 
nhm nâng cao thi'rc báo v môi tnxmg cüa các to chute và nhân dan. 

- Tuyên truyn ni dung k hoch trên phuxng tin dài phát thanh và truyn IiInh 
thj xã lien tic các ngày trw9c mi dçit tong d9n v sinh môi truô'ng dê các cap, các nganh 
và h gia dInh biêt, dê to churc thirc hin ke hoch nay. 

10. Phông Tài nguyen và Môi trtràng: 

- Trirc tiêp kiêrn tra, giám sat vic tng v sinh trên dja bàn thj xâ. 

- Phân cong b trI can b kim tra, giám sat, don dc, chiu trách nhiêm viêc thuc 
hin tng v sinh mOi trung cüa các phthng và các dan vj dugc giao. 

- Tong hçip, dánh giá và háo cáo kt qua thçrc hin. 

- Chü tn, phôi hcp vi phông Tài chinh• k hoach t chrc nghim thu kt qua 
thuc hiên cüa các dan vi. 

Can cü k hotch nay, các phông, ban, don vj, UBND các phumg xay drng k 
hotch trin khai t& nhim vçi, dam bâo an toàn, cht luçmg dçt tng v sinh môi trumg 
phiic vii Tt nguyen dan Nhâm Dan nãm 2022.!. _— j__ 

No'i n/ia,,: 
- Nhti trên; 

- TT Thj us', IT HDND (b/c); 

- ChCi tjch và các PCT UBND thi x 

- Các ca quan, dan vi lien quan (d thirc hin); 

- Dãng ui', UBNT) céc phuôg; 

- Luu VT, TN. 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH 

PHO CHU TICH 

Vö Van Hñng 
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