
U BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
THI XA CIA LO Dc 1p - Tur do - Hinh phüc 

So: /KH-UBND Ca Lô, ngày tháng 3 nám 2022 

KE HOACH 
Tong v sinh môi truôiig phic vii du 11ch nãm 2022 

Thrc hin chuung trInh cong tác nàm 2022, UBND th xã Cira Lô ban hành k 
hoach tong v sinh môi trueing trên toân thj xã phiic vii du ljch näm 2022 và bâo dam 
v sinh môi truông trên toàn thj xã luôn xanh, stch, dçp don du khách trong nu6c và 
quOc tê den vOi bãi biên Cüa Lô, UBNID thj xã xây dirng kê hoich tong v sinh mOi 
tru0ng trên dja bàn th xã nhu sau: 

I. THO1 GIAN VA DO! TIXO'NG THAM GIA: 
1. Th?iigian: T chirc vào hai ngày: 02 và 03/4/2022 (thir bay, chi nht): 
Buôi sang: bt dâu tili 7 gR' 30 phñt, 
BuM chiu: bt du tü 14 gRi 00 phit. 
2. DEi tu'7ng tham gia: 
Tat cà các cc quan, t chrc, khách sin, nhà nghi, nhà hang, ki & kinh doanh và các 

to chrc doanh nghip trên da bàn; các don vj duy trI, chäm soc cay xanh, thàm CO 
và vuOn hoa; dan cu các phuông; các truông hc trên dja bàn. 

I!. CAC LIC LIXQNG THAM GIA, TH1fC HIN V(t S1NH MO! TRIJOTG: 
1. Các ti chü'c, doanh nghip, khách sn, nhà nghi, nhà hang, kiôt: 
- Huy dng toàn th 1irc hrçmg quàn 1, nhân viên thirc hin tng v sinh xung 

quanh khu vrc khuôn viên khách san, nhà nghi, khu virc bãi biên trinc nhà hang, 
ky ôt cüa mInh. 

- Thu gom, phân loai các loi rác vào các thüng thu gom rác theo dñng quy djnh. 
- Lam v sinh, nh cO, nht rae, thu gom các loai vt 1iu khác trên lông 

duOng, v duOng xung quanh ca quan, khu virc cüa rnInh kinh doanh và du0ng 
dto b truâc vj trI kinh doanh cUa mInh (nao,  vet hêt dat, cat; thu gom rác thai) tp 
két thành dông dê Cong ty môi tri.r&ng tiên hành vn chuyên, xr 1. 

2. Các do'n vj duy trI, chàm soc cay xanh, thãm cO: 
- Thu gom rae, lá cay r1Tng, thu gom gch dá tti các khu vrc, tuyn dix&ng don 

vj mInh duc hçip dOng chäm soc cay xanh, thám cO, vi.thn hoa; thu gom rác thai 
thành dông dê COng ty môi trithng v.n chuyên; 

- Giao cho Ban quán l do thj thj xã can cir vào khu virc, tuyn dumg duçic 
phân cong chäm soc cay xanh, thám cO cho các dan vj dê có thông báo trtrc tiêp 
cho các don vj thirc hin v sinh mOi tri.thng khu vrc, tuyen du?ng chäm sóc; 
dông th?ii ct'r can b giám sat, nghim thu vic th.rc hin cüa cáo don v. 

3. UBND các phurirng: 
- Chu trách nhim t chirc, thông báo, chi dao  giám sat vic trin khai ciia các 

co quan, don vj, kiOt, khách san,  nhà nghi, các to chüc dóng trên dja bàn phuO'ng 
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mInh quãn II thirc hin tng d9n v sinh môi trung các tric dung trrnrc và xung 
quanh khuôn viên trii sô, Co s. 

- Huy ctng toàn th các hrc lugng các truông THCS trên da ban phuông mInh 
quân 11; Doàn thanh niên, Hi CLru chiên binh, Hi phçi ncr, Hi Ngui cao tui, 
Hi Nông dan, toàn the ngithi dan... thirc hin cong tác tong v sinE môi truông 
trong khu dan cu, các tric dtthng giao thông, các khu vrc cong cong trên dja bàn 
phiiting. 

- Phân cong trách nhim chi dao,  phi hçip, giám sat các khách san,  nba hang, 
ki ôt trên dja bàn thirc hin v sinh môi trung; huy dng toàn b các nhà hang, 
khách san,  kiôt trên dja bàn phuông quãn 1 tham gia tng d9n v sinh mOi truxmg 
cüng vi các lirc luçing dã &rçic phân cOng. Dc bit các kit, nêu ki t nào không 
tham gia tong d9n v sinh thI UBND phuô'ng có hInh thurc xir 1 nghiêm. 

*UBND các phuô'ng can luu mt so khu vl1rc, tuyên du'ô'ng: 
Phtrô'ng Nghi Tan: Khu virc kè khi 1, Den Van  Lc, Dung 535, duông 46 

và các tric dithng trong dja phn phuô'ng mInh quân 11. 
Phirông Nghi Thug: Chc bn Ca và Kè chg bn Ca, Dung Nguyn Xi, dumg 

BInh Minh (chiu dài tir thring Golfden City den Câng Cira Lô). 
Phu'ô'ng Thu Thuy: 
- Khu vuc lam viên tü Trung tam ging nuôi trng thus' san cü dn San vn dng 

phuông; 
- Duing ngang s 5 (tir dumg BInh Minh dn duièng dyc s III). 
- Dung ngang s 6 (t1r dithng BInh Mirth dn duô'ng d9c so III). 
- Các triic duô'ng khác thuc dja phn phuè'ng quán 1. 
Phtring Nghi Thu: 
- Dumg Nguyn Hu thuc da bàn phumg quàn 1; 

- Du?ing Sào Nam (t1 duxng d9c s III dn nhà may stta Vinamilk); 
- Các truc duing thuc dja phtn phung quán 1. 
Phu'ông Nghi Htro'ng: 
Via he 2 ben duông BInh Minh (Tü duông Nguyen Sinh Cung den dung ngang 

s 14); disng Nguyn Sinh Cung (tü khách San  Xanh den giáp xã Nghi Thach); 

Phtrông Nghi Hoà: 
- Via he 2 ben dtrèng BInh Minh doan tr duOng ngang 19 den ngã ba Cira Hi). 

- Via he phIa Bãc Du?mg 535 tiir Ngà ba Cura Hi ra bãi bin; 

Phtrô'ng Nghi Hãi: dung BInh MinE, du?rng yen SOng Lam, Dumg VinE 
Cira Hi (tü ngà ba Cira Hi den dja giOi hành chinE Nghi Lc). 

Ni dung cong vic: Nh cO, phát quang b bii, thu gom các loai rác, tp kêt 
thành dng cho xe thun tin vn chuyn. 

Quét và nao  vet dat, cat, nht rác trong khu lam viên, bài bin; lông và lê 
duOng BInh MinE, thu gom rác trén các trçic duO'ng giao thông, nhO có, phát cay 
dai, nao vet kênh muong, khoi thông cong rAnh, phân loai rác và tp kêt thànE 
tcrng dng thun lçi cho xe cüa cong ty vn chuyên ye ncii quy djnh. 

2 



4. Trurong THPT Cira Là 2: 
Khu vuv bâi bien,dzthng dao ho, via hèphIa dóng dwàng BInh Minh (hiu dài 

tir dung Nguyen XI den Khuôn viên Cong viên Hoa ciic bin, chiu rng tit via he phIa 
Bong dtrô'ng BInh Minh den duông do b). 

Ni dung cong vic: Thu gom dá, gch, vt 1iu xây dimg, rae các loai (phân 
thânh tlrng loai riêng) tp kêt thành tüng dOng trên diing dto b vá via he dithng 
BInh Minh dê xe Cong ty môi trung v.n chuyên den nai quy djnh. 

5. Trirà'ng THPT Cüa Là: 
Khu vu'c bâi bié'n, dwàng dgo bç3, via he phIa dOng du'àng BInh Minh (Chiu dài 

tr phIa Nam cOng viên Hoa ci1c biên den Ben xe phIa Bàc Qung trixô'ng BInh Minh, chiu 
rng tir via he phia Bong duôrig Binh Minh dn du'ô'ng do be). 

Ni dung cong vic: Thu gom dá, gch, vt lieu xây dimg, rác các loai  (phân 
thành t1rng loti riêng) tp kêt thành timg dông to trên duô'ng dio b, via he du&ng 
Bmnh Minh dê xe Cong ty mOi tnrô'ng 4n chuyên den noi quy djnh. 

6. Cong doàn co' quan Thj üy: 
Khu virc Quãng tril&ng BInh Minh (Tir san khu trung tam dn ht bn xe phIa 

Nam Quâng trrnYng). 
Ni dung cong vic: Thu gom các 1oti rác thai, vt lieu xây drng thành trng dng 

trén ththng dao  b dê xe Cong ty mOi trumg vn chuyn thun igi. 
7. Cong doàn Co' quan UBND thj xã: 
Khu vrc Quâng truô'ng BInh Minh (Tü san khu trung tarn dn ht bn xe phIa 

Bàc Quãng tnthng). 
Ni dung cOng vic: Thu gom các loai rae thai, v.t 1iu xây dmg thành tirng dng 

trên duàng dao  b d xe Cong ty mOi tnrông vn chuyên thun igi. 

8. Trung tam Van hoá the thao và truyên thông: 
Tric dising ngang phIa Nam trii s& fl Vn hoá th thao và truyên thông (t1r dithng 

dQc 1 5m den diing d9c so III) 
Ni dung cOng vic: Quét, nht các loi rác a lông duông và l dithng; nhô cO, 

phát cay dti hai ben via he. Thu gorn thành tirng dng ben các tnic duàng dê xe cüa 
COng ty rnOi truô'ng 4n chuyn theo quy djnh. 

9. Ban quãn 1 do thl: 
Via he 2 ben tryc du'&ng ngang sO' 9 (tir duang BInh Minh den duô'ng dcc so II), 
Nôi dung cong vic: Quét, nht các loti rae lông dumg và lê dumg; nho cô, 

phát cay di hai ben via he. Thu gom thành timg dông ben các tnic duang d xe cüa 
Cong ty mOi tru&ng 4n chuyn theo quy djnh. 

10. Ban chi huy quân sr thi xã: 
Via he 2 ben du'Ong ngang so 9 (don tir dtrông dc so II den duang dc sO III). 
Ni dung cong vic: NhO cO, cay dui, nht các 1oui rae (phãn loai rae) thu gom 

thành tmg dérng tp kt trén via he d xe cüa Cong ty môi tnRmg vn chuyên theo 
dung quy djnh. 
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11. Dôi Quãn iç trãt tu do thi 
Via he 2 ben tric du'ô'ng vào khách scm Táy Do 

Ni dung cong vic: Quét, nht các loi rác lông và l dung, nh cô, phát cay 
d?i hai ben via he. Thu gom các 1oi rác thai, gtch, dá thành trng dng ben dtrng d 
xe cüa Cong ty môi trrnmg vn chuyên theo quy djnh. 

12. Cong doàn Co quan MTTQ và các tloàn the, Lien Doàn lao dng thi xã: 
Via he 2 ben tryc dzth'ng ngang so' 10 (tiir dung dcc s II dn khuôn viên Trung 

tam y tê thj xa), 
13. Trung tam Phát triên qu5 dat, Chi nhánh Van phông dàng k dat dai, Toà 

an + Vin kiêm sat; Trung tam y tê thj xã, Cong an th! xã, Phông Cãnh sat phông 
cháy chira cháy so 2: 

a. Trung tam Phát trien qu9 dd't: Via he hai ben dung dc s III (do?n tir di.rng 
Sào Nam den di.rô'ng ngang s 9) 

b. Chi nhánh Van phông DK dá't dai: Via he 2 ben thrô'ng dc s 3 (dotn tir dumg 
ngang so 9 den dung ngang so 10) 

c. Toà an + Vin kiêm sat: Via he 2 ben duô'ng dc s 3 (don phIa tnthc trii s co 
quan mInh) 

d. Trung tam y té' Thj xä: Các trçtc dixông xung quanh khuôn viên bnh vin và via 
he phIa Tây thrô'ng dcc so 3 t1r di.thng ngang so 10 den dung ngang so 11 A; 

d COng an Thj xà: Các tric duông xung quanh khuôn viên co quan và via he phIa 
Tây durng dc s 3 tir duông ngang s 11 A dn dung Nguyn Sinh Cung; 

e. PhOng Cánh sátphOng cháy chua cháy sO' 2: Via he phIa DOng du'ô'ng dQc so III 
(don t duô'ng Nguyn Sinh Cung den duô'ng ngang sO 14). 

Ni dung cong vic: C.t, nM cô, nht và thu gom các loai rác (phân 1oti rác) vt 
lieu xây drng trên lê duông thânh tmg dông trén via he. 

14. Cong ty Golf biên Cfra Lô: 
- Khu virc lam viên, bãi bin vâ via he 2 ben triic durng BInh Minh (don tir 

duO'ng ngang s 14 den dung ngang s 18); 
- Via he phIa Tây di.tiing dc s III doan tü dir?ng Nguyn Sinh Cung den dithng 

ngangsô 14. 
Ni dung cOng vic: NM có, nht các lOai rác (phân loai  rác) và thu gom các loai 

dt, cat, vt lieu xây dirng trén via he phIa tây du?ng BInh Minh, &r?mg dc so iii, 
thành tirng dng theo dung ncyi quy djnh; quét, nht rác và nao  vet trên khu vvc  lam 
vien, duing dao bô; thu gom dá, vat lieu xây dimg, rác các loai tp ket thành tirng 
dng trên duông dao  b. 

15. Ban quãn l các di an du tir xây dtyng: 
- Via he 2 ben Dung Mai Thiic Loan (Th Ngân hong COng thuông den dung ngang sO 12); 
Ni dung cong vic: Quét, nht các loai rác lông vâ l du'mg, nhô cô, phát cay 

dti hai ben via he. Thu gom các loai rác thai, gch, dá thành timg dOng ben duông dê 
xe cüa COng ty mOi tru'rng vn chuyen theo quy djnh. 
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- Ngoài ra, phân cong can b kim tra, don dc cong tác v sinh môi trtrng di vói 
các cOng trmnh, dir an do Ban quàn 1; yêu câu thu gom, vn chuyn trit d ph thai 
xây dirng. 

16. Ban quãn 1 chung cir Lc Chãu: 
Lông dm'mg, via he các triic dumg và khu virc xung quanh khu chung Cu. 
Ni dung cOng vic: Nh có, phát cay, biii, quét rác hai ben via he và d9c hai 

ben ththng, trong khu virc khu chung Cu; thu gom các loai rác thai thành dng trên 
via he dê xe 0 to 4n chuyên duçc thun tin. 

17. Cong ty CP M8i trtrong do thj và DVDL Cira Lô: 
- Huy dng lixc luçYng và phuang tin day dü d bc, vn chuyn và xü l ht 

luqng rác ti các don vj triên khai lao dng tong v sinh theo quy djnh. Không d 
tInh trng rác ton dçng trên dla  bàn. 

- Chju trách nhim v sinh môi tru?Yng ti cac khu virc dã dugc giao theo hçip dng 
cüa UBND thi xã dam bão môi tnrô'ng xanh, sch, dçp phyc vti 1 hi du ljch näm 2022. 

18. Doàn Thanh niên CSHCM thj xã: 
Thung xuyên phM kt hçp, chi dao  lirc hrçing doàn thanh niên các phiRing trén 

dja bàn thj xà to chüc các d9t tong dn v sinh trên CáC trc dung giao thông, các khu 
vrc cOng cong, khu lam viên bãi biên, to chuc các dcit tuyên truyên, thi tim hiêu ye 
cong tác v sinh môi tmng cho CáC t chüc doàn co s. Dang k lam v sinh mOi 
trirmg các cong trInh cho cac to chuc Doân dam nhim. 

19. Trung tam Van hoá, the thao và truyên thông thi xã: 
- To chüc tuyên truyên cong tác tng d9n v sinh môi tnring trên dja bàn th xã 

nhrn nàng cao thüc bão v mOi tm?ing cüa các to chirc và nhân dan. 
- Thông báo ni dung k hotch trên phuong tin dài phát thanh và truyn hinh 

thj xã lien tic các ngày trmc mi d?t  tong dçn v sinh môi truông dê cáe Co quan, 
don v, khách san, nhà hang và h) gia dinh tO chirc thçrc hin Kê hoch nay. 

III. PHAN CONG CHI DiO: 
1. Phân cong chi dio cüa lãnh do UBND thj xã: 
+ Die Vô Vn Hung - PCT UBND th xã chi dio các don vj lao dng ti các 

phuông Nghi Tan, Nghi Thüy, Thu Thüy, Nghi Thu. 
+ D/c Hoàng Van Phiic - PCT UBND thj xà chi do các don vj lao dng t?i  Các 

phung Nghi Huong, Nghi Hoà, Nghi Hái. 

2. Phông Tài nguyen và Môi trtrô'ng: 
+ Phân cOng, b trI can b kim tra, giám sat, dOn dOe vic thrc hin tong v 

sinh môi truô'ng cüa các phung và các don v dugc giao. 
+ Tng hçp, dánh giá và báo cáo k& qua thirc hin. 
* Giao cho Cong ty cô phn MOi tru'ô'ng dO thj và DVDL Cüa Lô: 
- Huy dng t& da lijc luçmg và phuong tin rà soát toàn b trên các khu vrc lam 

viên, bãi bin, các trçic duO'ng, khu vçrc cong cong, khu dan cu dê thu gom, 4n chuyen 
và xir l trit d luqng rae thai con ton d9ng, phát sinh trên dja bàn toân thj xä. 
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- Sau khi các co quan, don vj hoàn thânh thirc hin VSMT theo k hoach thI Cong 
ty phái rà soát, thirc hin cong tác báo dam mOi tnthng các khu vrc, tuyên dung dã 
phân cOng theo ni dung cong van so 196/UBND-TN ngáy 22/2/2022. 

IV. YEU CAU: 
- Giao cho UBND các phuing t chirc hp các khách sn, nhà nghi, nhá hang, ki t 

trên dja bàn phung dê triên khai kê hoch và ra quân tong d9n v sinh. 
- Các don vj phái b trI dy dü hrc krgng, diing cii (cuc, xéng, cáo, gánh và các 

diing c11 vn chuyên can thiêt) dê dáp i'rng tOt yêu câu nhim vi dugc giao. 
- Nghiêm cm vic chôn lap rác ti khu vrc bãi bin. 
- T chCrc lao dng phái dam bão an toàn, dam báo thñ gian vá chit luqng cOng vic. 
- Kbi thrc hin xong cong vic các don vj phái báo cáo d các phông: Tài chInh k 

hoach, Tài nguyen và MOi tnrông nghim thu kêt qua thirc hin./.  kJ 
Noi nhin: 
- Nhix trên; 

- TT Thi üy,TT HDND thi xä; 

- Các die ThuOng viii Thj u; 

- Chü tjch và các PCT UBND thj xã; 

- Tnróng cac doàn chi dao; 

- Liru VT,  TI\J 

TM. Uc BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH 
PHO CHU T!CH 

 

VO Van Hung 

6 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-03-31T08:20:18+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Cửa Lò<cualo@nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-03-31T08:20:35+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Cửa Lò<cualo@nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-03-31T08:20:52+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Cửa Lò<cualo@nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




