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Số:          /TB-UBND 
 

Hải Châu, ngày       tháng      năm 2020 

 
 

THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Nguyễn Minh Huy, Phó Chủ tịch UBND quận 

tại cuộc họp góp ý Phương án Tổ chức lại công tác thu gom rác thải 

phục vụ việc xóa điểm tập kết rác thải Binh Minh, quận Hải Châu 
 

Ngày 05/3/2020, đồng chí Nguyễn Minh Huy, Phó Chủ tịch UBND quận 

đã chủ trì cuộc họp về việc góp ý Phương án Tổ chức lại công tác thu gom rác 

thải phục vụ việc xóa điểm tập kết rác thải Binh Minh, quận Hải Châu (sau đây 

gọi tắt là phương án). Tham dự cuộc họp có các lãnh đạo: Phòng Tài nguyên và 

Môi trường (TNMT), Công ty cổ phần Môi trường Đô thị (Cty CP MTĐT) Đà 

Nẵng, Xí nghiệp Môi trường Hải Châu và đại diện lãnh đạo UBND 13 phường. 

Sau khi nghe đồng chí Hà Ngọc Đức, Trưởng phòng Phòng TNMT báo cáo và ý 

kiến phát biểu của các đơn vị tham gia, đồng chí Nguyễn Minh Huy, Phó Chủ 

tịch UBND quận kết luận chỉ đạo một số nội dung như sau: 

1. Giao UBND 13 phường 

- Phối hợp với Phòng TNMT, Cty CP MTĐT Đà Nẵng, XNMT Hải Châu 

thực hiện rà soát, đánh giá lại 18 điểm vị trí tập kết rác trong phương án; rà soát, 

đề xuất điều chỉnh, bổ sung thêm các vị trí tập kết khác để hỗ trợ Cty CP MTĐT 

Đà Nẵng triển khai thí điểm phương án trên địa bàn phường; 

- Tổ chức tuyên truyền, giải thích phương thức và thời gian thu gom, vận 

chuyển rác thải tại phương án, đến toàn bộ hộ gia đình trên địa bàn phường được 

rõ và đồng thuận thực hiện; 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hện phương 

án của XNMT Hải Châu, cũng như việc thực hiện đổ rác đúng giờ trong phương 

án của người dân trên địa bàn quản lý; 

- Báo cáo kết quả triển khai phương án sau 02 tháng thí điểm về UBND 

quận Hải Châu (thông qua Phòng TNMT quận). 

2. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường 

- Chủ trì, phối hợp với Cty CP MTĐT Đà Nẵng, XNMT Hải Châu và 

UBND 13 phường thực hiện rà soát, đánh giá lại 18 điểm vị trí tập kết rác trong 

phương án; rà soát, đề xuất điều chỉnh, bổ sung thêm các vị trí tập kết khác để 

hỗ trợ  Cty CP MTĐT Đà Nẵng triển khai thí điểm phương án trên địa bàn quận; 

- Phối hợp với Cty CP MTĐT Đà Nẵng, XNMT Hải Châu hoàn chỉnh lại 

Phương án Tổ chức lại công tác thu gom rác thải phục vụ việc xóa điểm tập kết 

rác thải Binh Minh, quận Hải Châu trên cơ sở ý kiến góp ý của UBND 13 

phường và các đơn vị liên quan;  
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- Cung cấp thời gian thu gom rác cụ thể, chi tiết tại từng kiệt hẽm, từng 

tuyến đường đến UBND 13 phường để thông báo cho từng hộ gia đình được biết 

và thực hiện.  

3. Đề nghị Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng, Xí nghiệp 

Môi trường Hải Châu 

- Thống nhất đồng ý triển khải thí điểm Phương án Tổ chức lại công tác 

thu gom rác thải phục vụ việc xóa điểm tập kết rác thải Binh Minh, quận Hải 

Châu trong 02 tháng, từ ngày 20/3/2020 đến hết ngày 20/5/2020. Sau thời gian 

thí điểm sẽ tổ chức đánh giá và hoàn chỉnh lại phương án. 

- Đề nghị Cty CP MTĐT Đà Nẵng, XNMT Hải Châu nghiên cứu, hoàn 

chỉnh lại Phương án Tổ chức lại công tác thu gom rác thải phục vụ việc xóa 

điểm tập kết rác thải Binh Minh, quận Hải Châu trên cơ sở ý kiến góp ý của 

UBND 13 phường và các đơn vị liên quan. Gửi Phương án Tổ chức lại công tác 

thu gom rác thải phục vụ việc xóa điểm tập kết rác thải Binh Minh, quận Hải 

Châu hoàn chỉnh về UBND quận Hải Châu (thông qua Phòng TNMT) trước 

ngày 15/03/2020. 

Lưu ý: trong thời gian thí điểm, không thay đổi thời gian thu gom rác thải 

hiện tại của người dân. Chỉ thay đổi phương thức thu gom, vận chuyển mới do 

Cty CP MTĐT Đà Nẵng đề xuất. 

Nhận được thông báo này, đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực 

hiện./. 

Nơi nhận: 
- CT UBND quận (b/cáo); 

- UBND 13 phường (để t/hiện); 

- Phòng TNMT quận (để t/hiện); 

- Cty CP MTĐT (để t/hiện); 

- Xí nghiệp Môi trường Hải Châu (để t/hiện); 

- Lưu: VT, PTNMT.TÂM. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Huy 
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