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KẾ HOẠCH
Tổ chức các hoạt động đảm bảo công tác vệ sinh môi trường trong thời gian tổ 

chức đón mừng năm mới và Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Thực hiện Công văn số: 01/TNMT ngày 05 tháng 01 năm 2023 của Phòng 
TN&MT huyện Quế Sơn về việc tổ chức dọn dẹp, vệ sinh cảnh quan môi trường 
Xanh – Sạch – Đẹp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023;

Thực hiện Kế hoạch Công tác thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt phục vụ 
Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam, 
Chi nhánh Thăng Bình – Quế Sơn – Hiệp Đức.

    Để tổ chức các hoạt động đảm bảo công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn xã 
trong thời gian tổ chức đón mừng năm mới và Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, 
UBND xã Quế Châu xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:       
1. Mục đích:
Tổ chức các hoạt động nhằm đảm bảo công tác vệ sinh môi trường trong thời 

gian đón mừng năm mới Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 nhằm nhấn mạnh vai trò 
của khu vực nông thôn Việt Nam trong công tác bảo vệ môi trường, cũng như công 
tác xây dựng Nông thôn mới nâng cao.

2. Yêu cầu: 
- Tập trung ra quân tổ chức các hoạt động đảm bảo công tác vệ sinh môi trường 

trong thời gian tổ chức đón mừng năm mới và Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 hiệu 
quả, thiết thực, tránh hình thức.

- Các hoạt động hưởng ứng trực tiếp hoặc góp phần giải quyết những vấn đề về 
ô nhiễm môi trường tại địa phương.

- Các hoạt động thu hút được sự quan tâm và tham gia tích cực của các tầng lớp 
nhân dân trong xã. Tạo điều kiện cho mọi tổ chức, cá nhân và cộng đồng thực hiện 
quyền và nghĩa vụ tham gia bảo vệ môi trường.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CHUNG
1. Tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu, áp phích tuyên truyền liên quan đến vệ 

sinh môi trường trên các tuyến đường, cơ quan, trường học, cơ sở sản xuất, kinh 
doanh và nơi công cộng.

2. Tăng cường kiểm tra các tổ chức, đơn vị kinh doanh trên địa bàn xã, nhất là 
tại các điểm diễn ra các hoạt động lễ, Tết thực hiện tốt quy định về thu gom, xử lý 
chất thải, bảo vệ môi trường tại cơ sở.

3. Tuyên truyền nhân dân và các tổ chức thu gom, vận chuyển rác thải đúng quy 
định; phát động ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường đồng loạt trên địa bàn xã đảm 
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bảo cảnh quan khu dân cư, thôn, xóm, cổng ngõ cơ quan, trường học, nhà ở sáng - 
xanh – sạch – đẹp; đảm bảo vệ sinh môi trường những ngày trước, trong và sau Tết 
Nguyên đán Quý Mão 2023.

4. Vận động cán bộ, nhân viên phát quang khuôn viên, thu gom rác thải, đảm 
bảo vệ sinh môi trường trong khuôn viên cơ quan trước và sau Tết, cũng như khu 
vực xung quanh trụ sở nơi công tác.

5. Triển khai tổ chức ra quân phát quang bụi rậm, giải tỏa hành lang an toàn 
giao thông trên các tuyến đường ĐT611, Khu vực Chợ Đàng, các tuyến ĐH, ĐX, 
đường liên thôn, liên xóm …

6. Chỉ đạo Đội vệ sinh môi trường xã thường xuyên duy trì tốt việc thu gom và 
vận chuyển rác thải, không để rác thải tồn đọng trong dịp tết. 

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Bộ phận Địa chính – môi trường xã

 - Tiếp tục kiểm tra, theo dõi, triển khai thực hiện đảm bảo công tác vệ sinh môi 
trường trong thời gian tổ chức đón mừng năm mới và Tết Nguyên Đán Quý Mão 
2023.

 - Tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về bảo vệ môi 
trường, thu gom, phân loại và xử lý rác thải nông thôn.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện bảo vệ môi trường tại các cơ 
sở sản xuất, kinh doanh gây ô nhiễm môi trường thuộc thẩm quyền quản lý trên địa 
bàn xã.

- Làm việc với Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam chủ động xây 
dựng kế hoạch, bố trí thời gian thu gom hợp lý, không để rác thải ứ đọng làm mất 
mỹ quan, ô nhiễm môi trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

- Phối hợp với Bộ phận Văn hóa – thông tin xã treo băng rôn, pano, áp phích, 
khẩu hiệu về chủ đề môi trường tại nơi công cộng, các tuyến đường chính, tại trụ sở 
cơ quan, nơi đông người qua lại nhằm nhắc nhở mọi người cùng hành động bảo vệ 
môi trường.

- Tham mưu UBND xã lập dự toán kinh phí để hỗ trợ thực hiện tốt công tác vệ 
sinh môi trường trong thời gian tổ chức đón mừng năm mới.

2. Bộ phận Văn hoá - Thông tin xã
Phối hợp với Bộ phận Địa chính - môi trường xã tổ chức hoạt động đảm bảo 

công tác vệ sinh môi trường trong thời gian tổ chức đón mừng năm mới và Tết 
Nguyên Đán Quý Mão 2023, hưởng ứng bằng cách treo băng rôn, khẩu hiệu, pano, 
áp phích biểu ngữ về chủ đề công tác vệ sinh môi trường ở các trục đường chính, nơi 
đông người qua lại nhằm nhắc nhở mọi người cùng hành động bảo vệ môi trường.

3. Bộ phận Đài truyền thanh xã
- Thông tin đến toàn thể nhân dân, các tổ chức, đơn vị kinh doanh trên địa 

bàn về kế hoạch thu gom rác thải để biết, tập kết rác thải đúng vị trí và thời gian quy 
định, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác thu gom.
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- Tuyên truyền rộng rãi đến từng hộ gia đình, cá nhân về tầm quan trọng của 
việc giữ gìn vệ sinh môi trường, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên.
             - Phối hợp chặt chẽ với BND các thôn, đơn vị, kịp thời đưa tin về việc tổ 
chức hoạt động đảm bảo công tác vệ sinh môi trường trong thời gian tổ chức đón 
mừng năm mới và Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

4. Các trường học trên địa bàn xã
- Các trường học trên địa bàn xã (Trường Mẫu giáo, trường Tiểu học, trường 

THCS) phát động tổ chức cho giáo viên, nhân viên, học sinh ra quân thu gom rác 
thải, vệ sinh môi trường tại khuôn viên trường, khu vực xung quanh trường học đảm 
bảo cảnh quan sạch – đẹp trong thời gian tổ chức đón mừng năm mới và Tết Nguyên 
Đán Quý Mão 2023.

- Thực hiện tốt nội dung Thông báo của UBND xã và Công ty cổ phần Môi 
trường đô thị Quảng Nam về việc tập kết và thu gom rác thải sinh hoạt vào dịp trước, 
trong và sau Tết nguyên đán Quý Mão 2023.

  5. Ban nhân dân các thôn
- Thông báo cho nhân dân được biết về thời gian thu gom rác thải sinh hoạt 

vào dịp trước, trong và sau Tết nguyên đán Quý Mão 2023. Giữ gìn vệ sinh môi 
trường trong thời gian xe Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam ngưng thu 
gom trong dịp Tết nguyên đán.

- Tổ chức và phát động nhân dân ra quân dọn vệ sinh môi trường bằng cách tổ 
chức thu gom rác thải, chất thải, đặc biệt là phát quang bụi rậm dọc các tuyến đường, 
tham gia khơi thông dòng chảy, cống rãnh, dọn dẹp vệ sinh cổng ngõ khu vực sinh 
sống; phát động phong trào không lấn chiếm hành lang an toàn giao thông.

- Tiếp tục thực hiện phương án quản lý, thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn toàn 
xã.

 6. Ban quản lý chợ, Trạm Y tế xã và các cơ sở sản xuất kinh doanh trên 
địa bàn:

- Tổ chức tuyên truyền bằng cách treo băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích biểu 
ngữ về chủ đề công tác vệ sinh môi trường nhằm nhắc nhở mọi người cùng hành 
động bảo vệ môi trường.

- Phát động, tổ chức cho cán bộ, nhân viên ra quân thu gom rác thải, vệ sinh 
môi trường tại khuôn viên khu vực các tổ chức, đơn vị.

- Ban quản lý chợ thông báo các tầng lớp nhân dân và tiểu thương ở khu vực 
chợ Đàng đồng loạt ra quân tổng dọn vệ sinh ở khu vực chợ, giữ gìn vệ sinh môi 
trường trong thời gian xe Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam ngưng thu 
gom trong dịp Tết nguyên đán, quản lý không để nhân dân khu vực bên ngoài đem 
rác thải vào khu vực Chợ gây ô nhiễm môi trường. Kế hoạch thu gom rác thải 
chuyến cuối trước Tết khu vực Chợ Đàng vào ngày 18/01 (27/12 âm lịch). Kế hoạch 
thu gom rác thải chuyến đầu tiên sau Tết khu vực Chợ Đàng vào ngày 26/01 (05/01 
âm lịch).
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7. Đội vệ sinh Môi trường.
 Tăng cường thực hiện tốt công tác thu gom rác thải trên địa bàn xã trong thời 

gian trước, trong và sau tết được đảm bảo, tránh để tình trạng rác tồn đọng tại các 
điểm tập kết trên địa bàn toàn xã gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống 
nhân dân trong thời gian tổ chức đón mừng năm mới và Tết Nguyên đán Quý Mão 
2023.

8. Đề nghị Ủy ban MTTQVN, Hội nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ xã, 
Đoàn TNCS HCM xã:

  Phối hợp với UBND xã tổ chức các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận 
thức cộng đồng về bảo vệ môi trường; tổng vệ sinh môi trường, khơi thông cống 
rãnh, nạo vét kênh mương nội đồng, thu gom rác thải tại nơi làm việc, nơi công cộng 
… và các hoạt động khác trong thời gian tổ chức đón mừng năm mới và Tết Nguyên 
đán Quý Mão 2023 nhằm nâng cao ý thức cho các đoàn viên, hội viên về tầm quan 
trọng của việc bảo vệ, giữ gìn vệ sinh môi trường.

9. Thời gian và kinh phí tổ chức
- Thời gian triển khai ra quân tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường từ ngày 

11/01/2023 (20/12 âm lịch) và hoàn thành trước ngày 18/01/2023 (nhằm ngày 
27/12 âm lịch).

- Kinh phí tổ chức: 
Sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường được phân bổ năm 2023 để chi 

hỗ trợ cho các nội dung sau:
+ Mua băng rôn, khẩu hiệu, áp phích tuyên truyền liên quan đến vệ sinh môi 

trường.
+ Hỗ trợ nước uống cho lực lượng tham gia công tác vệ sinh môi trường.
+ Hỗ trợ kinh phí ra quân dọn vệ sinh môi trường trong thời gian tổ chức đón 

mừng năm mới Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.
+ Hỗ trợ hoạt động cho Đội vệ sinh môi trường làm việc đến đêm 30/12 âm lịch 

và trong Tết.
(Chi tiết theo Dự toán kinh phí do bộ phận Địa chính - môi trường lập)

Căn cứ Kế hoạch tổ chức các hoạt đảm bảo công tác vệ sinh môi trường trong 
thời gian tổ chức đón mừng năm mới và Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 của UBND 
xã, bộ phận Địa chính – môi trường, Văn hóa – thông tin, Đài truyền thanh, BQL 
chợ, Đội VSMT, BND các thôn và các tổ chức có liên quan tổ chức triển khai thực 
hiện./. 

Nơi nhận:    
- Phòng Tài nguyên & môi trường huyện;
- ĐC-MT xã; VH-TT xã;
- Đài truyền thanh xã;
- UBMT, các đoàn thể; các trường học;
- BQL chợ; Trạm y tế;
- BND các thôn;
- Đội VSMT;
- Lưu VP.

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

                 #ChuKyLanhDao



4


		2023-01-12T08:07:38+0700
	Quảng Nam


		2023-01-12T15:01:20+0700
	Quảng Nam


		2023-01-12T15:02:56+0700
	Quảng Nam


		2023-01-12T15:02:56+0700
	Quảng Nam


		2023-01-12T15:02:57+0700
	Quảng Nam




