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KẾ HOẠCH 

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn 

trên địa bàn phường Thuận Phước năm 2020 

  

Thực hiện Kế hoạch số 133/KH-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2020 của 

UBND quận Hải Châu về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm 

cho thế giới sạch hơn trên địa bàn quận Hải Châu năm 2020, UBND phường 

Thuận Phước xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau: 

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU 

 1. Vận động toàn xã hội tiếp tục hưởng ứng và tham gia các hoạt động bảo 

vệ môi trường bằng những hành động cụ thể, thiết thực, nhằm giải quyết các vấn 

đề ô nhiễm môi trường trong khu dân cư. 

2. Thu hút sự quan tâm và tham gia tích cực của các hội đoàn thể và tầng lớp 

nhân dân trong các hoạt động cải thiện và bảo vệ môi trường; thu gom, xử lý, tái 

chế rác thải, từ chối sử dụng sản phẩm nhựa một lần và túi nilon khó phân hủy tại 

địa phương. 

 II. NỘI DUNG 

 Chủ đề của Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2020 là “Cùng hành 

động để thay đổi thế giới” nhằm kêu gọi các quốc gia cùng nhau hành động để tại 

nên một sử thay đổi lớn cho môi trường toàn cầu. Thời gian từ ngày 18/9 đến hết 

ngày 30/9/2020. 

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

a) Treo băng rôn, panô, chạy xe cổ động tuyên truyền về chủ đề Chiến dịch 

Làm cho thế giới sạch hơn tại cơ quan và các tuyến đường. 

b) Thông qua nội dung gửi tổ dân phố thông báo, tuyên truyền người dân tập 

trung chiến dịch loại bỏ ô nhiễm do rác thải nhựa, sử dụng các sản phẩm thân thiện 

môi trường. 

c) Đăng tải nội dung tuyên truyền và hoạt động triển khai lên trang thông tin 

điện tử phường. 

2. Tổ chức ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường tại lô đất trống đường 

Cao Xuân Dục 

a) Thời gian: 17h30’ ngày 27/9/2020 (Chủ nhật) 

b) Lực lượng tham gia: Cán bộ và nhân dân Bình Phước 1, Tổ QTĐT, Đội 1 

Môi trường. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  
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1. Cán bộ Môi trường phường 

a) Tham mưu xây dựng kế hoạch và dự trù kinh phí để tổ chức thực hiện kế 

hoạch. Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện gửi về Phòng Tài nguyên - Môi trường 

quận theo thời gian quy định.  

 b) Kiểm tra, rà soát các điểm tồn đọng rác để tổng dọn vệ sinh. 

c) Liên hệ với Phòng TNMT quận để nhận băng rôn, panô, khẩu hiệu, áp 

phích tuyên truyền về Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn, thực hiện treo trước 

cơ quan và khu dân cư. 

2. Trung tâm VHTT-HTCĐ phường 

a) Thực hiện treo băng rôn, pano, khẩu hiệu tuyên truyền trước cơ quan và 

khu dân cư. 

b) Trang trí xe tuyên truyền cổ động nội dung Chiến dịch Làm cho thế giới 

sạch hơn trên các tuyến đường và trong khu dân cư. 

3. Tổ QTĐT phường 

a) Chạy xe cổ động tuyên truyền trong khu dân cư, tuyến đường, kiệt, hẻm.  

b) Tham gia vận chuyển phương tiện, dụng cụ và dọn vệ sinh tại các điểm ra 

quân. 

4. Đội 1 Môi trường 

Bố trí phương tiện thu gom rác trong mỗi đợt ra quân, đảm bảo không tồn 

đọng rác trong khu dân cư. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Sử dụng kinh phí từ nguồn sự nghiệp môi trường năm 2020. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho 

thế giới sạch hơn trên địa bàn phường Thuận Phước năm 2020. Đề nghị các đơn vị 

triển khai thực hiện./. 

 

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

- Đảng uỷ - HĐND phường (báo cáo); 

- TT VHTT-HTCĐ (thực hiện);  

- Tổ QTĐT phường (ph/hợp thực hiện); 

- Ban quản lý chợ Đa Phước (thực hiện); 

- Đội 1 Môi trường (ph/hợp thực hiện); 

- Lưu: VT, ĐCXD. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lê Thị Hà 

 


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG - Phone:84.0236.3840123 - Fax:84.0236.3840124 - Email:stttt@danang.gov.vn
	2020-09-25T07:47:02+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
	2020-09-25T08:44:29+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
	2020-09-25T08:44:34+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
	2020-09-25T08:44:35+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
	2020-09-25T08:44:35+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!




