
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Tm XA CU'A  LO Dc 1p — Tir do — Hnh phüc 

Si: /TB-UBND Ci'a Lô, ngày tháng nàm 2022 

THÔNG BAO 
ye thôi gian, dja diem thu gom rae và mt s 
nhim vIii chinh trang môi trirô'ng näm 2022 

Thirc hin cong tác v sinh môi tnthng nãm 2022; UBND thj xä Cüa Lô thông báo 
th?i gian, dja diem thu gom rae ti các diem ch?y, nhu sau: 

I. Vi TRI, THOI GL&N: 

1.VtrI: 

T VitrI Bla bàn 

1 
Diem chô phIa Thy Bc San vn dng thj thj xã 

(vj trI 1, gn dir&ng ngang s6 6) 
Do phumg Thu Thüy quân 1 

2 
Dim chô' phIa Tây Bic San vn dng thj thj Xa 

(vj trI 2) 
Do phumg Nghi Thu quân l 

3 
Diem chô' phIa Tây thrông Mai Thüc Loan (doin 

tir dtrong ngang so 12- dirô'ng ngang s6 13) 
Do phung Nghi Huong qun l' 

2.Thôigian: 
- Tir 17 giô' 00 den 19 giô' 00: V sinh viên thu gom rác khu vrc dan cu 

chuyên ra diem chè'; 
- Tir 22 giô' 00 den 24 giô' 00: V sinh viên thu gom rae khu virc khách san,  nhà 

nghi, nhà hang vn chuyên ra diem ch?. 
H. NHIEM VIJ: 

1. UBND các Phtrong: 
- To chirc, thrc hin v sinh viên thu gom rác thai tai  khu du ljch (bao gôm 

các khách san,  nhà nghi, nhà hang, ki ôt) bat du tir ngày 07/4/2022; 
- Tang cu?irng cong tác thanh tra, kiêm tra phôi kêt hçTp vi các hrc 1ugn 

Cong an, thanh tra do thj xir 1 nghiêm các tru&ng hçip vi phm theo nghj dnh so 

155/2016/ND-CP ngày 18/11/2016 quy djnh ye x1r pht hành chInh trong linh virc 
báo v môi tru1ng. 

- Lap dtt camera an ninh theo dOi tai  các diem ch nhàm phát hin, xir 
nghiêm vic do rác không dung thi gian và dja diem quy djnh nêu trên. 

- Cong khai sO din thoai nóng cüa länh dto các Phông, ban, dan vj lien 
quan trên biên báo hoc các phuang tin truyên thông khác dê nhân dan lien h khi 
phát hin các hành vi, vi phrn ye linh vçrc môi trumg nhu: Hoat  dng do rae thai 
sinh hoat không dung thôi gian, dja diem quy djnh; phê thai xây dirng, các hot 
dng xâ thai ra môi truô'ng. 



2. Cong ty CP môi trwrng do thj và DVDL Cira Lô: 
- Sau khi thu gom, 4n chuyên tai  các diem quy djnh phâi thirc hin v sinh 

môi tri.thng hang ngày sau khi ep cun rác bang phuang pháp ri:ra trôi, khü bang 
vôi bet, cloraminB..... 

- TAng cung thu gom rác khu virc lam viên, bãi biên, tryc dithng BInh 
Minh, các true &rmg chInh, các diem chô' theo quy dnh dam bào v sinh, thu gom 
rác thai triêt de. 

- Trueing hçip có sr cô xày ra báo cáo ye LTBND thj xA (qua phông Tài 
nguyen và Môi Tru?mg) dê chi dao  thirc hin. 

3. JJi quãn 1 trt tir do thl: 
CAn cü chüc nAng, nhim viii vA phôi hçip vth các phông ban don v lien 

quan, UBND các phung tAng cung con tác kiêm tra vic th%rc hin cong tác v 
sinh mOi trumg, ttp kêt rae thai cüa các to chirc, khác san,  nhà hang, nhà nghi, ki 
ôt, h gia dInh. Xir 1 nghiêm các tru&n hçip vi phm theo Nghj djnh so 
155/2016/ND-CP cüa chInh phü quy djnh ye xir pht vi phm hành chInh trong 
linh virc môi truông, 

4. Phông Tài nguyen và Môi trithng: 
- Phôi hçTp vOi các dan vj lien quan giám sat kiêm tra cong tác v sinh môi 

trumg cüa các don v trên các khu virc duçic giao. 
- Chü trI nghim thu cong tác v sinh mOi tru1ng, thu gom rae thai theo then 

gian vA dja diem cüa Cong ty CP môi tru?mg do th và DVDL Cira Lô theo hçip 
dông dã k. 

5. Trun tam VH the thao và truyên thông Cira Lô: Thumg xuyên, lien 
t1ic tuyên truyên ye theni gian, dja diem thu gom, vn chuyên rae thai sinh hoat 
bAng xe chuyên dijn dê các tO chirc, khách san,  nhà nghi, nhà hAng, ky ôt, cong 
dông dan cu duqc biêt thirc hin. 

Trên day ia thông báo cüa UBND thj xA Ctra Lô ye theni gian, dja diem thu 
gom, vn chuyên rae thai sinh hoat  bang xe chuyên diing va mt so ni dung 
nhim vii chinh trang môi trithng nAm 2022 tren dja bàn thj xA de các phông, ban, 
don vj lien quan; các to chü'c kinh doanh khách san,  nba nghi, nhA hang, ky ôt, 
cong dOng dan cu biêt dê th%rc hin./.  J&- 

Noi nhân: 
- TT Thi u' - IT HDND (be); 
- Chü tjch, các PCT UBND thj xA; 
- Tnrmg các Doàn chi do; 
- Các ban xây dirng Dãng: 
- Các phàng: QLDT,VHTT; 
- Trung tâmVH,TT &TrT; Di QLTTDT; 
- Cong ty CPMT Cüa Là; 
- Lmi: VT, TNM1 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH 

PHO CHU TICH 

Vô VAn Hung 
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