
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHiA V!T NAM 
TH! XA CIA LO Dc 1p - Tir do - Hinh phñc 

So: /KH-UBND Cua Ld, ngày thcng 12 nàm 2022 

KE HOACH 

Tng v sinh môi tru'ông don Tt Nguyen dan Qu Mao nãm 2023 

D dam bào v sinh môi tnrmg và giü gin cânh quan do thj luôn "xanh, sach,  dçp" don 
Têt Nguyen dan Qu Mao nm 2023 và chào mirng  ngày thânh 1p Dáng 3/2/1930-3/2/2023. 
UBND thj xã Ci.'ra Lô t ch(rc phát ctng tng v sinh môi tnthng trên toãn N xã. 

I. THm GIAN, THANH PHAN, DA DIEM. 
1. Thô'i gian: 
a. Dot 1: Hai ngày: 7 và 8/01/2023 (16 và 17/12 am lich), (thu 7, chü nht); 

b. Dçt 2: Hai ngày 14 và 15/01/2023 (25 và 26/12 am ljch), (thir 7, chü nht); 

Buôi sang: bat dâu tir 7 gRi 30 phOt, 
Bui chiu: bat dâu ti1 14 gi? 00 phñt. 

2. Thành phn tham gia: 
Cong doàn Ca quan Thj ñy, Cong doàn Ca quan UBND thj xã, Cong doàn Ca quan 

khi dan, Cong an Thi xâ, Thj dôi Cra Lô, COng doàn Trung tam PTQD, Chi nhánh Van 
phông f)K dt dai thj xà, Ban quân 1)2 do thj, Di quãn 1)2 trât tu do thj; Các dan vj chärn 

soc cay xanh,thám cO, các co quan don vj dóng trên dja bàn; các t chüc Hi, Doàn th 

cp phu'èng; toàn th h gia dInh, cá nhân trên dja bàn các phung; h9c sinh 02 truOng: 

THPT Cra Lô, TI-IPT Cra Lô 2...; các khách stn, nhà nghi, nhà hang, các ki & kinh 
doanh trên dja bàn thj xã và Cong ty c phn MOi tru'mg do thj và DVDL Cira LO. 

3. Dia diem: 
- Khu lam viên phIa Dông duô'ng BInh Minh 

- Quãng trumg BInh Minh: 

- Khu vuc bãi bin: 
- Các tnc dung giao thông, khu khu dan cu, khu virc cong cong. 

II. TO CHC TIIU'C HIN: 
A - DQT 1 - To chtIc vào hal ngày: 7 và 8/01/2022 (16 và 17/12 am ljch): 
1. Khu virc bãi biên (phim vi tü throng do b ra den mép nu'O'c biên và duOng 

Nguyen Xi dn du*ng ngang s 14): 
a. Cong doàn co quan KhO'i dan: Dotn tü' duO'ng ngang sê 1 dn du'Og ngang s 3. 

b. Ban qucn l cOc c4f  On DTXD i/if xâ. Don tn du'mg ngang so 3 den duO'ng ngang so 4; 

c. Ban quOn l dO thj: Doin tir duOng ngang sO 4 dn dumg ngang s 6 
d. Dç5i quOn l2 trt 4i' do thj: Don tr duông ngang sO 6 den dumg ngang sO 8; 
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e. Th/ d5i Ctca Lô: Don tü duô'ng ngang s 8 dn San khu Quãng truô'ng; 
f Cong doàn ca quan Thj zy: Don tir San khu Quãng tnrmg dn duông QH 27m 

(PhIa Nam TT Cü'u ho). 

g. Cong doàn cci' quan UBND thj xâ: Dotn tir dithng QH 27m den du?mg ngang so 14 
Ni dung cong vic: Thu gom gch, dá, vt 1iu thai xây dirng; rác các 1oti (phân 

thânh t1rng 1oti) tp kt thành trng dng ben dumg dio b. 

2. Khu virc khu lam viên phIa lJông du'ô'ng BInh Mmli: 
a. Tru'Ong PTTH Ci'a LO 1: Khu lam viên phIa DOng duà'ng BInh Minh Don tr 

COng viên hoa cic biên den Quâng tnrYng BInh Minh kçp tr via he phIa dOng dung 

BInh Minh dn dumg dio b yen bin; khu vçrc quãng tnrmg BInh Minh. 
b. Tru'ông PTTH Ca LO 2: Khu lam viên phIa Dông duè'ng Binh Minh Doin ti.r 

duô'ng Nguyn Xi den cong viên Hoa Cüc Biên kçp tr via he phIa dOng duô'ng Binh 
Minh dn dumg do b yen biên. 

c. Trung tam GDTX thj xâ Ca'a LO: Khu vrc bãi bin du'ing 72m den muo'ng thoát 
nuâc ra bin. 

Ni dung cOng vic: Thu gom gch, dá, vt 1iu thai xây dimg; rác các 1oi (Phân 
thânh tmg loi) tp kt thành ti'mg dng ben duô'ng dio b và via he dumg BInh Minh. 

3. Khu vi'c dtrirng d9c so 3: 
a. COng an Thj xd: Các tnic du'ô'ng xung quanh khuôn viên co quan và via he phIa 

Thy duô'ng dpc so 3 tr di.rô'ng ngang so 1 1A den duông Nguyen Sinh Cung; 

b. Trung tarn y te' Thj xâ: Các tryc dtthng xung quanh khuOn viên bnh vin vã via he 
phIa Tây duè'ng d9c s 3 tr dumg ngang s 10 dn duô'ng ngang s 11 A; 

Ni dung cong vic: Cat, nhô có, nh.t vã thu gorn các 1oti rae (phân loi rác) vt 1iu 

xây dimg trên 1 dumg thành tmg dng tren via he. 

4. Khu virc via he du'bng d9c so 3 tü thrô'ng São Nam den duô'ng ngang sO 10: 
a. Trung tam Phát triên quyY da7: Via he hai ben dung d9c sO 3 (don tir duông São 

Nam dn duO'ng ngang s 9— don chua có dan cu và tri so co quan) 

b. Clii nhanh Van phOng DK da't dai thj xà: Via he 2 ben duO'ng d9c s 3 (don tir 
dLrong ngang s 9 den throng ngang sO 10 - don chu'a có dan cu và trV so co quan) 

Ni dung cOng vic: Cit, nhO cO, nhät và thu gorn các loti rác (phan loti rae) v.t 1iu 
xay dirng tren l duô'ng thành trng dng tren via he. 

5. Kliu viyc san golf, dat dy an san golf: 
a. COng i'y CP Golf bien Cica LO: Khu vrc lam vien, bäi bin vã via he 2 ben duOg 

BInh Minh don tr duô'ng ngang sO 14 den dung ngang sO 18; Via he phIa Tây dumg 
d9c s III don tr dumg Nguyn Sinh Cung dn dumg ngang s 14. 

Ni dung cOng vic: Cit, nhO có, nht các 1oi rác (phan loii rác) vã thu gom các 1oti 
dt, cat, vt 1iu xay drng trong lông, 1 duO'ng thãnh timg dng theo thing nai quy dinh; 
quét, nht rae vâ no vet trén khu virc lam viên, du'mg dto b sau dió san gt mt bng 
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trên bAi biM, thu gom dá, vt 1iu xây dirng, rác các 1oü tp kt thành tmg dng trên 

duè'ng do b và vn chuyn di nai khác ding quy djnh. 

6. Các trijc throng xung quanh khu chung cii' Lc Châu: 

a. Ban quán lj chung cit Lc Cháu: Nh có, phát cay dai, quét rác hai ben via he và 

d9c hai ben du?mg, trong khu virc khu chung Cu; thu gom các 1oi rác thai thành dng trên 

via he d xe ô to vn chuyn duçyc thu tn tiên. 

7. Khu vi'c trong và xung quanh co' quan don vj dóng trên dja bàn: 

a. C'ác cci quan, doanh nghip, don vi, tru'àng h9c, khách san, nhà nghi, nhà hàng. 

V sinh mOi truO'ng trong Ca quan, via he các trc duO'ng xung quanh. 

8. Khu vIrc cay xanh thãm cO thrçrc giao chàm soc theo h9'p dông: 

a. Các don vi duy trI, chain soc cay xanh thám cO: 

- Quet rae, lá cay rung, thu gom gch dá trong khu lam viên và các triic duO'ng, trong 

khu virc lam viên duçic giao theo hçp dng chäm soc cay, thám cO, hoa; thu gom rác thai 

tap kt thành dng trên via he duO'ng BInh Minh và các frye dutimg d xe Cong ty môi 

trumg 4n chuyn. 

- Trng dm và thay th cay xanh, thãm cO, tia cãnh, tao  tan, quyét vôi các gc cay. 

Lu'u b": Di vO'i gch dá thu gom phãi vn chuyên ra khOi da bn thi xã dn no'i quy djnh. 

9. Các cong trInh dang thi cong trên dja bàn: 

a. Các chi dcu tu' và nhà thcu thi cOng xáy dy'ng cOng trInh: V sinh môi tnthng, 

hoàn trá mt bang thi cong cong trInh tru'ó'c ngày 11/01/2023 (20/12 am ljch). Thu 

gom các loai ph thai xây dimg ra khói dja bàn th xã và khOng duçic tip tiic thi cong 

d phc v Tat. Nghiêm cm thuê d thai hoac  d thai ph thai xay drng trên dja bàn 

thj xã Cüa Là. 

10. Khu virc dan cu', các tric thrOng giao thông trong khu dan Cu': 

a. UBND cácphwing: 

- Huy dng toàn th ca quan, nhà hang, khách san,  ki&, Doàn thanh niên, Hi Ciru 

chin binh, Hi phi nü, Hi Ngu'O'i cao tui, Hi Nông dan...; truO'ng h9c và các h gia 

dInh trên dja bàn thirc hin cong tác tng v sinh môi trumg trong khu dan cu, các triic 

duOng giao thông, khoi thông cng rãnh, các khu vixc cOng cong dtiing thñ gian và dam 

báo chat luçmg; Rác thai phài duçc tp k& thành dng, phi hçp vi Cong ty môi tnrO'ng 

tin hành thu gom và vn chuyn xü l,2 ht luçmg rae trên da bàn mInh quàn 1; di vO'i 

rác thai xay dimg các dan vj thu gom d9c tuyn ththng dao  b yen bin thI UBND các 

phuOng chju trách nhim 4n chuyn dn nai quy djnh. 

- To chire tong d9n v sinh các tuyn du?mg chinh trën dja bàn gm: 

+ PhuO'ng Nghi Hãi: DuO'ng Ven Song Lam, du0ng Vinh - Cü'a Hi; 

+ PhuO'ng Nghi Hôa: Via he 2 ben Dumg BInh Minh (doan tfr duOng ngang s 19-

23), dung ngang s 20, duing yen bin; 
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+ Phi.thng Nghi Huo'ng: Duô'ng Nguyn Sinh Cung (domn t1r dumg dpc III dja 

phân xã Nghi Thch); Duè'ng d9c s II don tr duô'ng Nguyn Sinh Cung dn dumg 

ngang so 14. 

+ Phuèng Nghi Thu: Du'ô'ng Sào Nam (don dutrng BInh Minh - QL 46); tuyên 

dumg BInh Minh thuc dja bàn phuô'ng quàn 12, durng yen biên; 

+ Phu'?img Thu Thu: Drnmg ngang s 4, so 5, s 6; Khu vçrc xung quanh ch9 Hãi 

san; tuyên duông BInh Minh thuc dja bàn Phuông quàn 1; 

+ Phuing Nghi Thüy: Duô'ng Nguyen Xi, dumg Bmnh Minh (don tr dung Nguyn 

Xi dn Cáng Cira Lô); Dumg vào chçi bn cá và Chç bn cá Nghi Thu. 

+ Phumg Nghi Tan: EXrông 535 và dithng Quc 1 46, Dumg vào f)n Vtn Lc. 

- Chju trách nhim chi dio, pMi hop, giám sat, các khách san, nba hang, ki& trén dja 

bàn phumg quàn 1 tham gia tong dpn v sinh mOi tru'Ong cñng các 1irc Iuçing duoc phân 

cOng. 

Các phumg Thu Thu, Nghi Thu, Nghi Hu'ang t chtrc thirc hin thu gom gtch dá 

ti bãi bin (gió'i hin tr dim each be' kè 30m dn mép nuc). 

B - DT 2 - To chfrc vào hal ngay: 6 và 7/02/2021 (25 và 26/12 am ljch): 

Giao cho Cong ty cô phãn Môi tru'&ng do thj và DVDL Cüa Lô: 

Huy dng tOi da hrc hrcing va phuoTlg tin rà soát toàn b trên các khu vxc lam viên, 

bãi bin, các triic due'ng, khu viic cOng cong, khu dan cu d thu gom, vn chuyn và xe' l 

triêt d lung rác thai con ton d9ng, phát sinE trên dja bàn toàn Thj xã. 

III. PHAN CONG NHIM VJ 

1. Phân cong cu do cüa Iãnh dio UBND Thj xã: 

+ D/c Vö Van Hiing — PCT UBND thj xä lãnh do, chi dio các dan vj lao dng tti 

các phu'mg Nghi Hái, Nghi Hôa, Nghi Thu, Nghi Huang. 

+ Die Hoàng Van Phüc — PCT UBND th xä lãnh do, chi do các dan vi lao dng ti 

các phuO'ng Nghi Tan, Nghi Thüy, Thu Thüy. 

2. Phông Tài chInh kê hoch: 

- Tham rniru kinh phi thirc hin. 

- PMi hop vâi phông Tài nguyen và Môi tnre'ng nghim thu khi luçing thrc hin cüa 

các dan vi theo k hoach. 

3. Phông Quãn 1 dO thj: 

Chü trI phi hop vi các phông, ban, dan vj lien quan dOn dc, kim tra, nghiêrn thu 

xr l vic hoàn trà mt bang, v sinh mOi tnre'ng cüa các dan vj thi cOng cOng trinh trên 

dja bàn thj xä. The'i gian các dan vj thi cOng hoàn thành cOng tác v sinh mOi tnrè'ng 

trtrâc ngày 11/01/2021 (ttrc 20/12 am ljch). 

4. Ban quail i các di an DTXD Thi xä: 
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Chi dao  các nhã thu thi cong cong trinh hoàn tt cong tác v sinh mOi tnrOng các dir 

an dang trin khai; Giám sat, kim tra, yêu cu các dan vi thi cong phãi thu gom toân b 

rác thai xây drng trong qua trInh thi cOng cong trInh vn chuyn ra khOi da bàn thj xã 

dam bão v sinh môi trixèng, an toàn giao thông tnrc, trong vã sau Tt Nguyen dan. 

T chüc thirc hin thu gom gch dá ti bAi bin giói hn tü dim b kè dn 30m 

5. Ban quãn 1 do thj: 

- Don dc viêc kim tra, don dc các dan vi chäm soc cay xanh trên dja bàn vic thrc 

hiên tng ye sinh môi tnr&ng, trng dm các cay bj chat, gay d& tia cành, to tan, quét vOi 

drnri gc cay chng sâu bnh và to m9 quan cho h thng cay xanh trên các triic dung 

chinh cüa Thj xA nhu: Dixng BInh Mirih, Nguyn Sinh Cung, São Nam và các khu vçrc 

lam viên,... 

- Kim tra, tu s1ra kp thñ ca sO' hi tng k thi4t có nguy ca mt an toàn, không dam 

báo m5 quan do thj nhu các nap tam dan trén các tuyên drnmg.... 

6. UBND các phtrô'ng: 

- Huy dng ngun 1irc, phuang tin d vn chuyn rác thai xây dmg trén dLthng dto 

b cüa các dan vj lao dng tp kt. 

- Giao cho UBND các phuO'ng t chirc thông báo trên phuang tin truyn thanh cüa 

phu'O'ng d các khách sin, nhà nghi, nhà hang, ki &, cá nhân, h gia dmnh trên dja bàn bit 

d trin khai thirc hin ra quân tOng dçn v sinh. 

- Chi do, giám sat, kim tra các khách sn, nhà hang trên da bàn thuc hiên ye sinh 

môi tnrO'ng; diing thO'i gian và dam bão cht luçing dçit tng v sinh. 

- Xây dixng k hoch c1i th cho phuO'ng mInh v tng d9n v sinh môi tnrO'ng trong 

khu dan cu, các tric duO'ng giao thông du9'c giao, khu vixc các chg trong hott dng kinh 

doanh buOn ban trong djp tt d huy dng tt cã các 1irc luçmg Doàn thanh niên, Hi Ciru 

chin binh, Hi phi nü, Hi NguO'i cao tu&, Hi NOng dan...; truO'ng THCS và các h gia 

dmnh d trin khai thirc hin trirO'c, trong và sau tt nguyen dan. (Giri K hoch cüa các 

phuO'ng v UBND Thj xã qua phOng Tài nguyen và MOi truO'ng d tng hçip ni dung 

thixc hin VSMT don tt dtro'ng llch,  tt nguyen dan). 

- Tang cuO'ng cong tác kiêm tra, xir 1 nghiêm các tru'O'ng h'p d ph thai xây dirng 

trén dja bàn nht là dip  truóc Tt nguyen dan nãm 2020; chju trách nhim truO'c UBND 

thj xã Cra Là v quân l ph thai trên dja bàn phuO'ng mInh quân 1. 

- Báo cáo kt qua thic hin v UBND thj xà (qua phOng Tài nguyen và Môi truO'ng) 

tnróc ngày 10/1/2023. 

7. D)i Quãn 1 trt tir do thi: 

Phân cOng, gn trách nhim can b phi trách trng dja bàn; tang cuO'ng cong tác kim 

tra, xir l nghiêm theo ngh djnh s 45/2022/ND-CP di vO'i các truO'ng hcip do rác thai 
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sinh hot không diing noi quy djnh và các truô'ng h9p d ph thai xây dimg trên dja bàn 

thj xa nht là dip  tru'c, trong, sau Tt nguyen dan närn 2023. 

8. Cong ty c phn Môi trtrông do thj và DVDL Cü'a Lô: 

- Huy dng 1irc luçmg và phu'cing tin dy dñ d bc, vn chuyn và xi:r l ht luçing 

rác tai các dan vi trin khai lao dông tng ye sinh theo quy djnh. Tránh không dê tInh 

trng rae tn dpng trên dja bàn tru'ó'c, trong và sau let nguyen dan. 

- Lp k hoch thirc hin và phuang an dir phông các si.x c môi trung xáy ra truc, 

trong, sau Têt nguyen dan 2023. 

- Chu trách nhim v sinh môi tru'èng tti các khu virc dà duçc giao theo hçp dng 

cüa UBND Thj xã dam báo môi trumg xanh, sch, dçp. 

9. Trung tam Van hoá, the thao và truyn thông Cua Lô: 

- To chüc tuyên truyên cong tác tong dpn v sinh rnOi tnrOng trén dja bàn th xã nhrn 

nâng cao thirc báo v mOi trumg ciiia các t chirc và nhân dan. 

- Tuyên truyn ni dung k hotch trên phu'ang tin dài phát thanh và truyn hInh thj 

xA lien tue các ngày truó'c mi dc't tng dçn v sinh mOi tru'mg d các cp, các ngành và 

h gia dInh bit, d t chirc thrc hin k hoich nay. 

10. Phông Tài nguyen và Môi tru'ô'ng thj xã Cilia Lô: 
+ Trrc tiêp kiêm tra, giárn sat vic tOng v sinh trên dja bàn thj xã. 
+ Phân cOng b trI can b kiêm tra, giám sat, don doe, chiu trách nhirn viêc thuc hiên 

tng v sinh môi tnrOng cüa các phu'mg và các dan vi duçic giao. 
+ Tong hpp, dánh giá và báo cáo kt qua thirc hin. 
+ Chü trI phi hpp vri phOng Tài chInh kê hoch to chirc nghirn thu kt qua thçrc 

hiên cüa các dan vj. 

Can cir k hoch nay, các PhOng, ban, dan vi, UBND các phu'O'ng xây dimg k hoich 
trin khai t& nhim vii, dam báo an toãn, cht luçmg d(yt tng v sinh mOi truing phic vu 
Tt nguyen dan Qu Mao nàm 2023.  'l_€_ 

T'/o'i u/ian: 

- So Tài nguyen và MOi truOng (b/c); 
- TT Tlii Oy,  TT HDND Thi xã (b/c); 
- C1iO tich, các PCTUBND thi xä; 
- TruOng các doàn chi dio; 
- Các phOng, ban, ngành, don vj Thj xä; 
- Dâng ui', çJBND các PhuOng; 
- Lu'u V 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CH!IJ TICH 
PHO CIIU T!CH 

 

Vô Van Hñng 
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