
      ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG HÀ HUY TẬP 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:      KH-UBND 
 

Phường Hà Huy Tập, ngày    tháng    năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

V/v ra quân làm tổng dọn vệ sinh Ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6, 

Tháng hành động vì môi trường năm 2022. Đồng thời hướng tới kỷ niệm 

65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (15/6/1957 - 15/6/2022) và 15 năm thành lập 

TP Hà Tĩnh (28/5/2007 - 28/5/2022) trên địa bàn  

phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh 

 

  Thực hiện công văn 1123/UBND-TNMT ngày 25/5/2022 của UBND thành phố 

Hà Tĩnh về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 05 tháng 6, 

tháng hành động vì môi trường 2022, UBND phường Hà Huy Tập lập kế hoạch tổng dọn 

vệ môi trường trên địa bàn toàn phường,  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

- Nâng cao trách nhiệm, nhận thức của cộng đồng dân cư trong việc giữ gìn và 

bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan đô thị sạch, đẹp chào mừng các ngày lể lớn của dân 

tộc và hưởng ứng ngày môi trường thế giới. 

- Phát động toàn thể cán bộ, nhân viên trong các cơ quan, đơn vị và nhân dân ra 

quân làm tổng vệ sinh môi trường, làm sạch đường phố, thực hiện thu gom, xử lý rác 

thải, rác vô chủ; chăm sóc cây xanh 

II. NHIỆM VỤ: 

- Các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn phường làm vệ sinh môi trường trong và 

ngoài khuôn viên cơ quan. 

- Các tổ dân phố huy động nhân dân ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường trên các 

trục đường, khu vực nhà văn hóa, các khu vực dân cư; tập trung xử lý các điểm rác tồn 

động, rác vô chủ.  

- Tổng dọn vệ sinh trên các tuyến đường, ngõ phố; bóc gỡ, tẩy xoá quảng cáo vặt 

trái phép trên các cột điện, tường rào, cây xây… 

- Chăm sóc cây xanh vừa mới được trồng cuối năm 2021 và đầu năm 2022 trên 

địa bàn; cắt tỉa các cành cây của các hộ gia đình làm ảnh hưởng giao thông, che khuất 

tầm nhìn, phát quang các bụi rậm 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn: Tổ chức tổng dọn vệ sinh môi trường 

trước, trong và xung quanh khuôn viên cơ quan đơn vị mình sử dụng. 

2. Các tổ dân phố:  

- Huy động toàn thể nhân dân ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường cần tập trung 

đến các khu vực công cộng, các bãi đất trống và tại nhà văn hóa; vận động các hộ dân 

bóc gỡ, tẩy xóa quảng cáo vặt trái phép trước cổng và xung quanh mỗi hộ gia đình. 



- Thực hiện chăm sóc cây xanh vừa mới được trồng cuối năm 2021 và đầu năm 

2022 trên địa bàn; cắt tỉa các cành cây của các hộ gia đình làm ảnh hưởng giao thông, 

che khuất tầm nhìn, phát quang các bụi rậm tạo môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp 

3. Tổ quản lý trật tự đô thị phường: Duy trì trật tự trên các tuyến đường, tập 

trung xử lý việc lấn chiếm lòng, lề đường. Các châu hoa, cây cảnh và các vật dụng khác 

trên các tuyến đường, đối với các trường hợp tái vi phạm lập biên bản xử lý theo thẩm 

quyền. 

4. Cán bộ văn hóa:  Treo bang rôn, khẩu hiệu, tổ chức tuyên truyền trên hệ thống 

truyền thanh để nâng cao nhận thức cho cộng đồng dân cư về bảo vệ môi trường. 

5. Các tổ công tác: Chỉ đạo, đôn đốc các tổ dân phố ra quân tổng dọn vệ sinh theo 

kế hoạch, kết hợp phân loại rác thải tại nguồn đồng thời nắm bắt các khó khăn vướng 

mắc của các tổ dân phố trong việc tổng dọn vệ sinh môi trường báo cáo về UBND 

phường qua đồng chí Trần Minh Học để có hướng xử lý. 

6. Đề nghị Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể: Tuyên truyền, vận động đoàn 

viên, hội viên ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường, bóc gỡ, tẩy xóa quảng cáo vặt trái 

phép trên các tuyến đường tự quản, thực hiện công tác bảo vệ và chăm sóc cây xanh, 

đồng thời phát động xã hội hóa kinh phí để thả cá, trai nước ngọt nhằm tang đa dạng 

sinh học trên địa bàn. 

IV. THỜI GIAN RA QUAN VỆ SINH MÔI TRƯỜNG: 6 giờ 30 phút (Thứ 7) 

ngày 4/6/2022.  

Lưu ý: Trong quá trình tổng dọn thu gom rác, rác phải được phân loại riêng ra, 

hạn chế rác phải vận chuyển, đốt cành cây,lá, cỏ kho ở vị trí thuận lợi, không được để 

các loại rác như cỏ. cành cây với xà bần, gạch, kính vở, đất đá lẫn lộn lại với nhau.Phảỉ 

tập kết chổ thuận lợi để công ty môi trường quản lý đô thị Hà Tĩnh tiện thu gom. 

Trên đây là kế hoạch ra quân làm tổng dọn vệ sinh môi trường trên địa bàn 

phường Hà Huy Tập, nhằm đảm bảo môi trường, xanh sạch, đẹp trên địa bàn phường Hà 

Huy Tập, ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6, tháng hành động vì môi trường năm 

2022, đồng thời hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (15/6/1957 - 

15/6/2022) và 15 năm thành lập thành phố Hà Tĩnh (28/5/2007 - 28/5/2022) trên địa bàn 

phường Hà Huy Tập. Đề nghị các ban ngành, đoàn thể, cán bộ công chức, các tổ dân 

phố, các đơn vị liên quan tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc./. 

  
  N¬i nhËn: 
- Phòng TN&MT (báo cáo); 

- Các cơ quan đơn vị, trường học, đóng trên địa bàn; 

- TT Đảng ủy, TT HĐND; UBND phường; 

- MTTQ và các đoàn thể phường; 

- Các ngành: Môi trường, Văn hóa, tổ QLTTĐT phường; 

- Toàn thể cán bộ cơ quan phường; 

- 7 tổ dân phố; 

- Lưu: VT-UBND; 

                                                                                      

 

 

TM. Uû ban nh©n d©n 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

  

Nguyễn Văn Huyên 
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