
ỦY BAN NHÂN DÂN  

PHƯỜNG TRẦN PHÚ 
 

Số:       /UBND-ĐCXD 
 

 V/v tổ chức làm vệ sinh môi trường, 

       Khắc phục hậu quả bão số 5    

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

  Phường Trần Phú, ngày 19 tháng 9 năm 2020 
 

 

Kính gửi:  

- Tổ trưởng các Tổ dân phố; 

- Các trường: Tiểu học, Mầm Non Trần Phú; 

- Trạm Y tế; 

- Các cơ quan, đợn vị đóng trên địa bàn phường. 

 

Thực hiện các văn bản của UBND thành phố: Công văn số 2270/UBND-KT 

ngày 19/9/2020 về việc khắc phục hậu quả sau bão số 5; Kế hoạch số 121/KH-

UBND ngày 16/9/2020 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm 

cho thế giới sạch hơn năm 2020, trên cơ sở soát xét công tác khắc phục hậu quả 

bão số 5 gây ra trên địa bàn phường, đến nay nhiều Tổ dân phố, cơ quan đơn vị đã 

tổ chức cho Nhân dân, cán bộ công chức, người lao động làm vệ sinh môi trường, 

thu gom rác, chặt tĩa cành cây, khắc phục các cây bị ngã đỗ…. Để khắc phục hậu 

quả sau bão và làm tốt công tác vệ sinh môi trường, UBND phường đề nghị các Tổ 

dân phố các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn, các đơn vị, trường học, cán bộ công 

chức thuộc phường thực hiện tốt một số nội dung sau: 

 1. Các Tổ dân phố: Tổ chức cho Nhân dân ra quân làm vệ sinh môi trường, 

thu gom rác thải, lá cây, cành cây bị ngã đổ, đồng thời tập kết ở những vị trí hợp lý 

để có phương án xử lý. Chặt tỉa và chống, dựng lại các cây đỗ ngã đảm bảo an 

toàn. Khơi thông hệ thống mương thoát nước, cống, rãnh, các hố ga trên các tuyến 

đường. Có phương án xử lý các nắp đan bị hư hỏng, xuống cấp đảm bảo an toàn. 

Trường hợp vướng mắc đề nghị kịp thời báo UBND phường để thống nhất phương 

án xử lý. Tiếp tục rà soát các tuyến mương, các cống có khẳ năng ách tắc để xử lý 

kịp thời. 

 2. Các trường Tiểu học, Mầm non: Tổ chức làm vệ sinh môi trường, dọn rác 

trong khuôn viên và các tuyến đường bám hàng rào phía ngoài của khuôn viên  nhà 

trường. Kịp thời khắc phục cơ sở vật chất bị hư hỏng để tiếp tục đảm bảo công tác 

dạy và học. 

 3. Trạm Y tế: Kiểm tra, rà soát, kịp thời nắm bắt tình hình để làm tốt công 

tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn. Tổ chức phun thuốc tiêu độc, khử trùng 

tại các địa điểm cần thiết. 

 4. Các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn phường: Tổ chức cho cán bộ, nhân 

viên làm vệ sinh môi trường, thu gom rác thải trong khuôn viên và các tuyến 

đường bám hàng rào phía ngoài của cơ quan, đơn vị. 

 5. Đề nghị Ủy ban MTTQ và các đoàn thể: Tuyên truyền, vận động, huy 

động lực lượng đoàn viên, hội viên tham gia, thực hiện các nội dung trên, tổ chức 

hỗ trợ các trường học, các Tổ dân phố có khối lượng công việc nhiều. 
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6. Đề nghị các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy được phân công địa 

bàn bám nắm và chỉ đạo, động viên Nhân dân thực hiện đạt hiệu quả.  

7. Giao các cán bộ, công chức theo chức năng, nhiệm vụ lĩnh vực được phân 

công: Kiểm tra, rà soát thực hiện nhiệm nhằm khắc phục hậu quả bão số 5 và 

chuẩn bị ứng phó, phòng chống thiên tai trong thời gian tới. 

 Thời gian ra quân thực hiện: Tập trung ra quân trong 2 ngày 19 và 

20/9/2020.  

Nhận được Công văn, đề nghị Tổ trưởng các Tổ dân phố thông báo rộng rãi 

và tổ chức huy động toàn thể Nhân dân, các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn  

được biết và tham gia thực hiện nghiêm túc; các Trường học, Trạm y tế và các cơ 

quan; các đoàn thể, cán bộ, công chức tổ chức thực hiện. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Đảng ủy, HĐND phường; 

- Chủ tịch, PCT UBND phường; 

- Các đồng chí UV BCH Đảng ủy phường; 

- Thường trực UB MTTQ và các đoàn thể; 

- Cán bộ, CC, người lao động CQ phường; 

- Lưu: VT; ĐCXD. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Trần Quốc Toản 
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