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“V/v tăng cường công tác
Đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa
bàn phường”

Kính gửi:
- Các ban, ngành, UBMT và các đoàn thể phường;
- Tổ trưởng 07 tổ dân phố;
- Các cơ quan, đơn vị, công ty, doanh nghiệp, cơ sở tôn
giáo đóng chân trên địa bàn phường;
Thực hiện Công văn số 2883/UBND-QLĐT ngày 12/10/2020 của UBND
thành phố Pleiku V/v tăng cường kiểm tra, xử lý thu gom rác thải trên địa bàn
thành phố Pleiku.
Nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị và phòng chống bệnh
sốt xuất huyết trên địa bàn phường, UBND Phường đề nghị các Tổ dân phố,
ngành, công chức chuyên môn thực hiện các nội dung sau:
1. 7 tổ dân phố và công chức địa chính - xây dựng:
- Rà soát báo cáo các điểm không đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn
tổ, phường về UBND phường để có hướng chỉ đạo, xử lý. Đồng thời, tăng cường
tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao ý thức của người dân trong việc bỏ rác thải
đúng giờ, đúng nơi quy định.
- Phát huy tinh thần giám sát, tố giác, phát hiện của cán bộ, Nhân dân trong
công tác bảo vệ môi trường nhằm phát hiện kịp thời các trường hợp vi phạm như
đổ rác không đúng nơi, đúng giờ quy định (bằng các hình thức như chụp hình,
quay phim, trích xuất camera… gởi về UBND phường hoặc gởi trên ứng dụng
phần mềm phản ánh và tương tác trực tuyền (ORIM-X).
2. Công chức văn hóa - xã hội, tham mưu tuyên truyền công tác nội dung
bảo đảm vệ sinh môi trường sâu rộng đến các địa bàn tổ dân phố, các tuyến đường
hẻm để Nhân dân biết thực hiện, phối hợp với công chức văn phòng - thống kê đề
xuất khen thưởng, biểu dương đối với các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc,
các cá nhân phát hiện, tố giác người vi phạm.
3. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, trƣờng học, Công ty, Doanh nghiệp, Cơ
sở tôn giáo đóng chân trên địa bàn phƣờng:
Chủ động tuyên truyền và tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức, lao
động trong cơ quan, đơn vị, trường học… thường xuyên dọn vệ sinh trong khuôn
viên, trước cơ quan đơn vị mình sạch sẽ và tại các quỹ đất do đơn vị quản lý trên
địa bàn phường.
4. Đề nghị toàn thể CBCC, UBMT và các đoàn thể phƣờng tuyên truyền
sâu rộng trong hội viên, đoàn viên và Nhân dân tham gia giữ gìn vệ sinh môi

trường và tuyên truyền Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính
phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
Nhận được Công văn này, yêu cầu các tổ dân phố, ngành, ban, CBCC liên
quan thực hiện; đề nghị UBMT, các đoàn thể phường và các cơ quan, đơn vị đóng
chân trên địa bàn phường phối hợp triển khai../.
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