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BÁO CÁO 

Tổng kết công tác bảo vệ môi trường năm 2020 

 

Kính gửi: Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Hải Châu 

 

Thực hiện Công văn số 667/PTNMT-MT ngày 29/12/2020 của Phòng Tài 

nguyên và Môi trường quận Hải Châu về việc xây dựng báo cáo tổng kết công tác 

bảo vệ môi trường năm 2020, UBND phường Thuận Phước báo cáo nội dung cụ 

thể như sau: 

1. Báo cáo công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn phường năm 2020 

Đã thực hiện báo cáo theo mẫu quy định của Thông tư số 19/2016/TT-

BTNMT ngày 24/8/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Báo cáo số 177/BC-

UBND ngày 25/12/2020 của UBND phường Thuận Phước. 

2. Kết quả thực hiện Phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn 

Thực hiện Công văn số 715/UBND-PTNMT ngày 07/5/2020 của UBND 

quận Hải Châu về việc triển khai thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại 

nguồn trên địa bàn quận Hải Châu năm 2020, UBND phường Thuận Phước xây 

dựng ban  hành Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 22/5/2020 triển khai thực hiện 

phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn phường năm 2020, đồng 

thời triển khai thực hiện Phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn phường 

Thuận Phước năm 2020 (theo Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 27/03/2020). 

Bố trí 07 thùng rác 3 ngăn, 07 thùng rác 2 ngăn và 3 thùng rác thải nguy hại 

đặt tại các cơ quan, trường học và khu dân cư triển khai thực hiện công tác phân 

loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn. 

Qua hướng dẫn cách thức phân loại rác tài nguyên tại hộ gia đình và hình 

thức thu gom, xử lý rác tài nguyên sau khi phân loại; hầu hết các hộ gia đình đều 

thực hiện phân loại rác tài nguyên tại nhà. Tuy nhiên, sau khi phân loại, một số hộ 

gửi trực tiếp nhân viên thu gom bằng xe ba gác hàng ngày hoặc tự bán tại các cơ sở 

phế liệu; số còn lại thì lưu trữ trong túi thu gom rác tài nguyên và ủng hộ và xe thu 

gom của khu dân cư vào sáng thứ 7, Chủ nhật hàng tuần. Trong tình hình diễn ra 

dịch bệnh và mưa bão kéo dài, các khu dân cư trên địa bàn phường vẫn duy trì 

công tác thu gom, phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn. Tính đến cuối năm 

2020, số tiền thu được là 162.493.000đ,  trong đó: 102.493.000đ tại khu dân cư,  

và 60.000.000đ tại khu vực 02 nhà thờ 

3. Kết quả triển khai Phong trào Ngày Chủ nhật Xanh - Sạch - Đẹp 
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Tổ chức có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng về bảo vệ môi trường và tổ 

chức các hoạt động ra quân thực hiện phong trào “Ngày Chủ nhật Xanh - Sạch - 

Đẹp”, lồng ghép với các sự kiện, ngày lễ, kỷ niệm trong năm như: Trước và sau 

Tết Canh Tý, Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường, ra quân dọn vệ 

sinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6), Chiến dịch làm cho thế giới sạch 

hơn; Tuần lễ nạo vét và khơi thông cống rãnh, và vào các ngày lễ lớn (29/3, 30/4, 

1/5, 2/9). Phát động nhân dân đồng loạt ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường tại 

khuôn viên, nhà ở, kiệt hẻm khu vực mình quản lý vào các ngày thứ Bảy, Chủ nhật 

hàng tuần. Trong năm qua đã phối hợp với bộ đội Biên phòng, Cảnh sát 113, CLB 

Môi trường Cựu Chiến Binh, trường học, các hội đoàn thể phường và nhân dân 

trên địa bàn phường tổ chức được 36 lượt ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường 

trong khu dân cư, khu chung cư, vỉa hè các lô đất trống trên tuyến đường Xuân 

Tâm, Như Nguyệt, Xuân Diệu, Đỗ Xuân Cát, góp phần cải thiện tình trạng ô nhiễm 

môi trường trên toàn địa bàn phường với khối lượng rác, cỏ thu gom: 103 m3, khối 

lượng xà bần, giá hạ: 84 m3 (theo Phụ lục 1 đính kèm). 

4. Kết quả triển khai thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh 

hoạt từ nguồn tự khai thác 

Căn cứ Quyết định số 5266/QĐ-UBND ngày 06/11/2018, UBND phường đã 

tiến hành rà soát, tổ chức đăng ký cho 06 tổ chức, cá nhân có giếng khoan khai 

thác nước dưới đất cho mục đích kinh doanh, dịch vụ với quy mô không vượt quá 

10 my3/ngày đêm theo quy định tại Điều 1 của Quyết định và có chiều sâu lớn hơn 

20m thuộc địa bàn quản lý của phường. Về công tác thu phí BVMT đối với nước 

thải sinh hoạt từ nguồn tự khai thác, UBND phường chưa thực hiện việc thu phí 

các tổ chức, cá nhân này do năm 2020 diễn ra dịch bệnh, thời tiết mưa bão kéo dài 

nên ảnh hưởng đến việc kinh doanh, buôn bán, nhiều cơ sơ ngừng hoạt động. 

5. Kết quả kiểm tra xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi 

trường 

Trong năm 2020, UBND phường đã kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính 

01 trường hợp đổ xà bần tại vỉa hè đường Như Nguyệt (Chân cầu Thuận Phước) 

với số tiền 2.000.000đ (theo Quyết định số 155/QĐ-XPVPHC ngày 16/4/2020). 

 Vậy, UBND phường Thuận Phước báo cáo tổng kết công tác bảo vệ môi 

trường năm 2020 trên địa bàn phường gửi Phòng TNMT quận Hải Châu tổng 

hợp./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên (báo cáo); 

- Lưu: VT, ĐCXD. 

 

   

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
Lê Thị Hà 



Phụ lục 1 

Kết quả thực hiện Phong trào Ngày Chủ nhật Xanh - Sạch - Đẹp năm 2020 

 

Tháng Thời gian Địa điểm thực hiện Thành phần/ Số lượng người 

Hình thức và khối 

lượng rác thải  

ước tính 

1 

11/01/2020 Vỉa hè đường Đức Lợi 3 
Đoàn Thanh niên, Tổ QTĐT, Đội 1 Môi trường, 

Cán bộ và nhân dân tổ 37: 41 người 

Tổng dọn vệ sinh: 

4 m3 

18/01/2020 

Vỉa hè đoạn đường Xuân 

Diệu ( từ Nhà hàng Vườn Quê 

đến đoạn dẫn chân cầu Thuận 

Phước) 

CLB Môi trường Cựu chiến binh, Hội Nông dân, 

Hội LH Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Biên phòng, 

Tổ QTĐT, Đội 1 Môi trường, Cán bộ và nhân 

dân tổ 60:57 người 

Tổng dọn vệ sinh: 

4 m3 

19/01/2020 Khu chung cư Thuận Phước 
Tổ QTĐT, Đội 1 Môi trường, Cán bộ và nhân 

dân tổ 46, 50, 51, 54 và 55: 76 người 

Tổng dọn vệ sinh: 

10 m3 

2 

02/02/2020 
Nhà sinh hoạt cộng đồng 

Nguyễn Đức Cảnh 

Tổ QTĐT, Đội 1 Môi trường, Cán bộ và nhân 

dân tổ 46, 50, 51, 54 và 55: 62 người 

Tổng dọn vệ sinh: 

6 m3 

08/02/2020 Tuyến đường Xuân Tâm 

CLB Môi trường Cựu chiến binh, Hội LH Phụ 

nữ, Đoàn Thanh niên, Đội 1 Môi trường, Tổ 

QTĐT, Cán bộ và nhân dân tổ 44: 39 người 

Tổng dọn vệ sinh: 

5 m3 

15/02/2020 Công viên Ngô Chi Lan 
Công đoàn cơ quan phường, Đội 1 Môi trường, 

nhân dân tổ 14, 15, 17 và 26: 42 người 

Tổng dọn vệ sinh: 

5 m3 

22/02/2020 
Vỉa hè đường Như Nguyệt, 

Xuân Diệu 

Tổ QTĐT, Đội 1 Môi trường, đơn vị thi công: 12 

người 

Thuê xe xúc xà 

bần, giá hạ: 12 m3 

29/02/2020 Vỉa hè đường Xuân Tâm 
Tổ QTĐT, Đội 1 Môi trường, đơn vị thi công: 6 

người 

Thuê xe xúc xà 

bần, giá hạ: 8 m3 
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3 

07/3/2020 Vỉa hè đường Ngô Chi Lan 

CLB Môi trường Cựu chiến binh, Hội LH Phụ 

nữ, Đoàn Thanh niên, Đội 1 Môi trường, Tổ 

QTĐT, Cán bộ và nhân dân tổ 15, 16 và 26: 32 

người 

Tổng dọn vệ sinh: 

4 m3 

14/3/2020 
Cơ quan phường Thuận 

Phước 
Công đoàn cơ quan phường, Dân quân: 32 người 

Dọn vệ sinh bồn 

cây, trồng cây xanh 

21/3/2020 
Miếu ngư ông Phước Hiền và 

đoạn đường Xuân Diệu 

Hội Nông dân, Tổ QTĐT, Đội 1 Môi trường, 

Cán bộ và nhân dân tổ 50: 34 người 

Tổng dọn vệ sinh: 

5 m3 

28/3/2020 Vỉa hè đường Xuân Diệu 
Tổ QTĐT, Đội 1 Môi trường, đơn vị thi công: 6 

người 

Thuê xe xúc xà 

bần, giá hạ: 6 m3 

4 Thực hiện giãn cách xã hội, vận động nhân dân tự tổng dọn vệ sinh phòng chống dịch 

5 

09/5/2020 Tuyến đường Bùi Xuân Phái Cán bộ và nhân dân tổ dân phố số 42: 18 người 
Tổng dọn vệ sinh: 

2 m3 

16/5/2020 Tuyến đường Cao Xuân Dục 
Cán bộ và nhân dân tổ dân phố số 48, 49: 37 

người 

Tổng dọn vệ sinh: 

2 m3 

20/5/2020 Công viên Ngô Chi Lan 
Đoàn Thanh niên, Đội 1 Môi trường, Tổ QTĐT: 

24 người 

Tổng dọn vệ sinh: 

4 m3 

30/5/2020 Tuyến đường Đức Lợi 3 
Biên phòng, Đoàn Thanh niên, Đội 1 Môi 

trường, Tổ QTĐT: 27 người 

Tổng dọn vệ sinh: 

5 m3 

31/5/2020 
Vỉa hè đường Như Nguyệt và 

Đức Lợi 3 

Tổ QTĐT, Đội 1 Môi trường, đơn vị thi công: 8 

người 

Thuê xe xúc xà 

bần, giá hạ: 8 m3 

6 
 

06/6/2020 

Đoạn đường Xuân Diệu (đoạn 

trước Khách sạn Thái Bình) 

Biên phòng, Đoàn Thanh niên, CLB Môi trường 

Cựu chiến Binh, Hội LH Phụ nữ, Hội Nông dân, 

Tổ QTĐT, Đội 1 Môi trường, cán bộ và nhân dân 

tổ dân phố số 50: 72 người 

Dọn vệ sinh: 6 m3 
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13 - 

20/6/2020 

 

Khu vực Trạm bơm và Trạm 

xe buýt đường Xuân Diệu 
Thuê đơn vị cắt cỏ, thu gom và vận chuyển cỏ 

Cắt dọn cỏ, thu 

gom và vận chuyển 

cỏ: 20 m3 

20/6/2020 

 

Khu vực ven sông Hàn tuyến 

đường Như Nguyệt 

Biên phòng, Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân, Tổ 

QTĐT, Đội 1 Môi trường: 53 người 
Dọn vệ sinh: 6 m3 

 

27/6/2020 
Đoạn đường Cao Xuân Dục 

Cán bộ và nhân dân tổ dân phố số 48 và 49: 34 

người 
Dọn vệ sinh: 4 m3 

7 

 

04/7/2020 

Đoạn đường Xuân Diệu (từ 

ngã ba Huỳnh Lý đến 171 

Xuân Diệu).  

Đoàn Thanh niên, CLB Môi trường Cựu chiến 

Binh, Hội LH Phụ nữ, Hội Nông dân, Tổ QTĐT, 

Đội 1 Môi trường, cán bộ và nhân dân tổ dân phố 

số 58, 59 và 60: 81 người 

Dọn vệ sinh: 8 m3 

11/7 - 

18/7/2020 

- Tuyến cống K90 H05 Đống 

Đa. 

- Tuyến cống K28 Châu Văn 

Liêm. 

- Tuyến cống K20 Mai Lão 

Bạng. 

Đơn vị thi công và khu dân cư 

Nạo vét bùn, khơi 

thông cống rãnh: 

- Số lượng đanh 

cống: 9 tấm. Khối 

lượng bùn thu gom, 

vận chuyển: 7,2 

m3. 

- Số lượng đanh 

cống: 11 tấm. Khối 

lượng bùn thu gom, 

vận chuyển: 9 m3. 

- Số lượng đanh 

cống: 14 tấm. Khối 

lượng bùn thu gom, 

vận chuyển: 8 m3. 
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19/7/2020 

Tuyến đường Đức Lợi 1 và 

Đức Lợi 2 

Cán bộ và nhân dân tổ dân phố số 39, 40: 26 

người 
Dọn vệ sinh: 3 m3 

8, 9 
 

Thực hiện giãn cách xã hội, vận động nhân dân tự tổng dọn vệ sinh phòng chống dịch 

9 26/9/2020 
Đoạn đường Xuân Diệu (đối 

diện Nhà hàng Vườn Quê) 

Hội LH Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn 

Thanh niên, Tổ QTĐT, Cán bộ và nhân dân Tân 

Phước 6, Đội 1 Môi trường: 62 người 

Dọn vệ sinh: 8 m3 

 
27/9/2020 

 

Đô đất trống đường Cao Xuân 

Dục 
Cán bộ và nhân dân Bình Phước 1: 27 người Dọn vệ sinh: 3 m3 

 
26 - 

27/9/2020 

Lô đất trống 02 Phan Kế Bính 

và vỉa hè đường Xuân Tâm 
Đơn vị thi công, Tổ QTĐT, Đội 1 Môi trường 

Thuê xe xúc, vận 

chuyển xà bần, giá 

hạ: 18 m3 

10 03/10/2020 
Dọc bờ sông Hàn đường Như 

Nguyệt 

Biên phòng Cửa khẩu Cảng Đà Nẵng, Đoàn 

Thanh niên: 46 người 
Dọn vệ sinh: 6 m3 

11 

Dọn vệ sinh, cắt tỉa cây xanh sau bão, thuê xe xúc, vận chuyển rác, xà bần, giá hạ: 24 m3 

22/11/2020 
Lô đất trống đường Cao Xuân 

Dục 
Cán bộ và nhân dân Bình Phước 1: 25 người Dọn vệ sinh: 3 m3 

12 

06/12/2020 Đường Nguyễn Văn Thủ Cán bộ và nhân dân Bình Phước 1: 25 người 

Dọn vệ sinh bồn 

cây, chăm sóc cây 

xanh 

19/12/2020 
Vỉa hè đường Xuân Tâm và 

Như Nguyệt 
Đơn vị thi công, Tổ QTĐT, Đội 1 Môi trường 

Thuê xe xúc, vận 

chuyển xà bần, giá 

hạ: 21 m3 

 

 

 

 



7 

 

 

 


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG - Phone:84.0236.3840123 - Fax:84.0236.3840124 - Email:stttt@danang.gov.vn
	2021-01-06T07:45:31+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG
	Lê Thị Hà<halt6@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG - Phone:84.0236.3840123 - Fax:84.0236.3840124 - Email:stttt@danang.gov.vn
	2021-01-06T10:18:30+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG
	Uỷ ban Nhân dân Phường Thuận Phước<thuanphuoc@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG - Phone:84.0236.3840123 - Fax:84.0236.3840124 - Email:stttt@danang.gov.vn
	2021-01-06T10:18:31+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG
	Uỷ ban Nhân dân Phường Thuận Phước<thuanphuoc@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG - Phone:84.0236.3840123 - Fax:84.0236.3840124 - Email:stttt@danang.gov.vn
	2021-01-06T10:18:32+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG
	Uỷ ban Nhân dân Phường Thuận Phước<thuanphuoc@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG - Phone:84.0236.3840123 - Fax:84.0236.3840124 - Email:stttt@danang.gov.vn
	2021-01-06T10:18:32+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG
	Uỷ ban Nhân dân Phường Thuận Phước<thuanphuoc@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




