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THÔNG BÁO
Về việc lịch thu gom rác thải trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý
năm 2020 trên địa bàn phường
Thực hiện theo thông báo số 03/TB-CTĐT ngày 09/1/2020 của Công ty cổ
phần công trình đô thị Gia Lai về lịch thu gom rác thải trong dịp Tết Nguyên đán
Canh Tý năm 2020.
Để đảm bảo môi trường sạch, đẹp cho nhân dân trên địa bàn phường trong
dịp tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 nay UBND phường thông báo đến quý cơ
quan, nhân dân trên địa bàn phường lịch thu gom rác thải trong dịp tết Nguyên đán
Canh Tý năm 2020như sau :
1. Thời gian trước Tết:
- Từ ngày 22/01/2020 đến ngày 24/01/2020 ( nhằm ngày 28 đến ngày 30
tháng Chạp năm Kỷ Hợi): Công ty thực hiện lịch thu gom rác hàng ngày trên địa
bàn phường thời gian sáng từ 7h đến 11h; chiều, tối : từ 13h30 phút đến khi xong
việc.
2. Thời gian trong Tết :
- Từ ngày 25/01/2020 đến ngày 27/01/2020 ( nhằm ngày mồng 1 đến mồng
3 Tết Canh Tý): công ty Không thu gom rác các hộ dân, cơ quan, công sở.
- Ngày 28/01/2020 ( nhằm ngày mồng 4 Tết Canh Tý) : Công ty thu gom rác
từ 7h sáng đến 11h; chiều, tối : từ 13h 30 phút đến khi xong việc trên tất cả các
tuyến đường.
- Từ ngày 29/01/2020 ( nhằm ngày mồng 5 Tết Canh Tý) : Lịch thu gom rác
trở lại như bình thường ( thu gom rác ban đêm từ 19h30 theo đúng tuyến đường có
lịch thu gom).
Đề nghị Ban nhân dân các TDP, làng, quý cơ quan, đơn vị và nhân dân trên
địa bàn phường thực hiện theo đúng lịch thu gom rác trên ./.
Nơi nhận:
- Các hô ô kinh doanh, cơ quan, đơn vị
trên địa bàn phường;
- Tổ trưởng các TDP, Thôn trưởng các
làng;
- MTTQVN phường, Các đoàn thể;
- Lưu: VP UBND, Nga.
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