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BÁO CÁO  

Kết quả tổ chức thực hiện “Tháng hành động vì môi trường 

trên địa bàn phường Thuận Phước năm 2022 

  

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

 

Thực hiện Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2022 của 

UBND quận Hải Châu về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành 

động vì môi trường” trên địa bàn quận Hải Châu năm 2022; đồng thời lồng ghép 

triển khai thực hiện Cuộc vận động “3 hơn” - “Sạch đẹp hơn; An toàn hơn; Văn 

minh, lịch sự hơn” trên địa bàn phường Thuận Phước giai đoạn 2021 - 2025, 

UBND phường Thuận Phước đã ban hành Kế hoạch số 354/KH-UBND ngày 

31/5/2022 tổ chức thực hiện, nay báo cáo kết quả như sau: 

1. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường 

a) Treo 08 băng rôn, khẩu hiệu chạy xe cổ động trên các tuyến đường, khu 

dân cư về các chủ đề hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6, Ngày Đại dương 

thế giới 08/6, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Tuần lễ nạo vét, khơi thông cống 

rãnh, mương thoát nước, Phong trào Ngày Chủ nhật Xanh - Sạch - Đẹp,… trên các 

đường phố, cơ quan, trường học... và nơi công cộng và thông qua các hoạt động, 

phong trào tổng dọn vệ sinh môi trường trên toàn địa bàn.  

b) Đăng tải kế hoạch và nội dung tuyên truyền về Tháng hành động môi 

trường lên Trang thông tin điện tử phường. 

c) Thông qua buổi sinh hoạt tổ dân phố tuyên truyền đến từng hộ dân trên 

địa bàn phường liên quan đến công tác bảo tồn đa dạng sinh học, quản lý và phân 

loại chất thải rắn sinh hoạt, thực hiện Phong trào Chống rác thải nhựa; chủ động 

Ứng phó với Biến đổi khí hậu.  

d) Tiếp tục triển khai các hoạt động hưởng ứng Phong trào Phân loại chất 

thải rắn sinh hoạt và Phong trào “Giảm thiểu rác thải nhựa” đối với các tiểu thương 

tại chợ Đa Phước. 

2. Tổ chức ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường hưởng ứng “Tháng 

hành động vì môi trường” và Phong trào Ngày Chủ nhật Xanh - Sạch - Đẹp 

trên địa bàn phường 

Khảo sát, xác định các địa điểm, tuyến đường, khu vực có vấn đề về môi 

trường, huy động lực lượng tham gia để tổng dọn vệ sinh, xóa xé quảng cáo rao vặt 

sai quy định vào các sáng thứ bảy hoặc Chủ nhật từ ngày 01/6 đến ngày 02/8/2022. 

Cụ thể như sau: 
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a) Dọn vệ sinh lô đất trống đường Cao Xuân Dục 

- Thời gian: 06h30’ ngày 04/6/2022.                                  

- Lực lượng tham gia: 35 người. Gồm: CLB Môi trường CCB, Hội Nông 

dân, Hội LH Phụ nữ, Tổ QTĐT, Đội 1 Môi trường, nhân dân và cán bộ tổ dân phố 

số 48, 49. 

- Khối lượng cỏ, rác thu gom: 8 m3. 

b) Xóa xé quảng cáo đường Mai Lão Bạng.  

- Thời gian: 06h30’ ngày 11/6/2022. 

- Lực lượng tham gia: 08 người. Gồm: Đoàn Thanh niên.  

- Số lượng bảng xóa xe: 54 bảng. 

c) Dọn vệ sinh vỉa hè đường Xuân Diệu (gần bãi giữ xe). 

- Thời gian: 06h30’ ngày 18/6/2022. 

- Lực lượng tham gia: 46 người. Gồm: CLB Môi trường CCB, Hội Nông 

dân, Hội LH Phụ nữ, Tổ QTĐT, Đội 1 Môi trường, nhân dân và cán bộ tổ dân phố 

số 59. 

- Khối lượng cỏ, rác thu gom: 10 m3. 

d) Ra mắt mô hình trồng cây tăng mảng xanh tại KDC Bình Phước 1 

- Thời gian: 06h30’ ngày 25/6/2022. 

- Lực lượng tham gia: 32 người. Gồm: Hội Nông dân, Hội LH Phụ nữ, Tổ 

QTĐT, Đội 1 Môi trường, nhân dân và cán bộ tổ dân phố số 48, 49. 

- Khối lượng cỏ, rác thu gom: 6 m3. 

đ) Dọn vệ sinh vỉa hè đường Như Nguyệt (đoạn đối diện đường Đức Lợi 3). 

- Thời gian: 06h30’ ngày 02/7/2022. 

- Lực lượng tham gia: 30 người. Gồm: Biên phòng, Hội Nông dân, Đoàn 

Thanh niên, Tổ QTĐT, Đội 1 Môi trường.  

- Khối lượng cỏ, rác thu gom: 12 m3. 

e) Xóa xé quảng cáo đường Phan Kế Bính 

- Thời gian: 06h30’ ngày 09/7/2022. 

- Lực lượng tham gia: 10 người. Gồm: Đoàn Thanh niên.  

- Số lượng bảng xóa xe: 47 bảng. 

g) Dọn vệ sinh tại khu vực chợ Đa Phước 

- Thời gian: 06h30’ ngày 16/7/2022. 

- Lực lượng tham gia: 36 người. Gồm: BQL và tiểu thương chợ Đa Phước, 

Tổ QTĐT, Đội 1 Môi trường.  

- Khối lượng cỏ, rác thu gom: m3. 
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h) Xóa xé quảng cáo đường Hàn Mặc Tử. 

- Thời gian: 06h30’ ngày 23/7/2022 

- Lực lượng tham gia: Đoàn Thanh niên.  

- Số lượng bảng xóa xe: bảng. 

i) Xóa xé quảng cáo đường Châu Văn Liêm. 

- Thời gian: 06h30’ ngày 31/7/2022 

- Lực lượng tham gia: Đoàn Thanh niên.  

- Số lượng bảng xóa xe: bảng. 

3.  Tổ chức hưởng ứng “Tuần lễ nạo vét khơi thông cống rãnh, mương 

thoát nước” trên địa bàn phường năm 2021 

 Tổ chức nạo vét bùn, khơi thông cống rãnh từ số nhà 19-23F Đầm Rong 1 giáp 

Nhà văn hóa (tổ 07). 

 a) Thời gian: Ngày 23/7/2022. 

 b) Khối lượng bùn nạo vét và vận chuyển: 14m3. 

 c) Số lượng đan cống tháo dỡ và sửa chữa: 10 tấm. 

 4. Cắt dọn cỏ, thuê xe xúc, vận chuyển cỏ, rác, xà bần, giá hạ 

Rà soát vỉa hè cỏ mọc, các điểm tập kết rác, xà bần, giá hạ để cắt dọn cỏ, 

thuê xe xúc, vận chuyển cỏ, xà bần, giá hạ tại vỉa hè tuyến đường Xuân Diệu, Đỗ 

Xuân Cát, Như Nguyệt, Võ Thị Sáu. 

a) Khối lượng cỏ thu gom: m3. 

b) Khối lượng xà bần, giá hạ: m3. 

Vậy, UBND phường Thuận Phước báo cáo kết quả tổ chức thực hiện 

“Tháng hành động vì môi trường” trên địa bàn phường năm 2022 gửi Phòng Tài 

nguyên và Môi trường quận Hải Châu tổng hợp./. 

 

Nơi nhận:        
- Phòng TN&MT quận Hải Châu (báo cáo); 

- Đảng uỷ phường (báo cáo); 

- Lưu: VT, ĐC-XD. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Phan Chánh 
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