
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHƯỜNG HÒA THUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:         /KH-UBND Hòa Thuận, ngày      tháng 03 năm 2023 
 

 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện công tác bảo vệ môi trường năm 2023 

 

Thực hiện “Quy hoạch bảo vệ môi trường thành phố Cao Lãnh giai đoạn 

2021 -  2025”; 

Căn cứ kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2023 của Ủy 

ban nhân dân thành phố Cao Lãnh về việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường 

thành phố Cao Lãnh năm 2023. Ủy ban nhân dân phường Hòa Thuận xây dựng 

kế hoạch bảo vệ môi trường trên địa bàn Phường năm 2023 như sau: 

I. Mục đích 

- Nâng cao nhận thức của người dân trên địa bàn Phường trong việc 

giữ gìn vệ sinh và bảo vệ môi trường, chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ 

môi trường. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, kiểm tra nhắc nhở và xử lý 

đối với những hành vi vi phạm quy định của nhà nước về bảo vệ môi trường, 

gây ô nhiễm môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.  

- Đẩy mạnh phong trào phòng chống rác thải nhựa, hạn chế sử dụng túi 

nilông trong cộng đồng nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường. 

- Duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động các tổ tuyên truyền, tự quản 

bảo vệ môi trường trên địa bàn Phường. 

II. Yêu cầu 

- Đẩy mạnh tuyên truyền cho các hộ dân (ở những khu vực đã tổ chức 

thu gom rác) đăng ký thu gom rác và được đưa về bãi rác xử lý theo quy định, 

riêng những hộ thuộc khu vực chưa tổ chức thu gom rác cam kết thực hiện thu 

gom và sử lý rác tại gia đình theo hướng dẫn của chính quyền địa phương. 

- Kịp thời xử lý các điểm nóng ô nhiễm môi trường trên địa bàn Phường. 

- Phát động phong trào Xây dựng khu phố xanh – sạch – đẹp trên địa bàn  

phường nhằm tăng cường vẻ mỹ quan đô thị góp phần thực hiện nếp sống văn 

minh đô thị.   

- Nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường trong các tầng lớp nhân dân, đẩy 

mạnh phát triển kinh tế, xã hội của Phường phải gắn kết hài hòa với bảo vệ môi 

trường bền vững. 

- Tiếp tục triển khai phong trào phòng chống rác thải nhựa, hạn chế sử 

dụng túi nilông. 
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III. Giải pháp thực hiện                                                                           

 - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền văn bản pháp luật về bảo vệ môi 

trường mới ban hành và dự các lớp tập huấn về bảo vệ môi trường do Thành phố 

tổ chức. 

- Nâng cao công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường. Tăng cường 

công tác tuyên truyền vận động người dân trên địa bàn sử dụng nước sạch, hạn 

chế sử dụng túi nylon, xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, không xây dựng nhà tiêu 

trên ao cá, sông rạch, đăng ký thu gom rác đối với khu vực có tổ chức thu gom 

rác và cam kết xử lý rác tại gia đình theo quy định đối với những khu vực chưa 

tổ chức thu gom rác. Duy trì, nhân rộng mô hình hố thu gom rác thải đối với bao 

bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp. 

- Thực hiện công tác phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính 

trị - xã hội của phường, Ban nhân dân các khóm trong công tác tuyên truyền bảo 

vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh công cộng nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi 

trường trong các tầng lớp nhân dân, phát động phong trào cán bộ, công chức, 

viên chức lao động, sinh viên, học sinh thi đua vận động gia đình tích cực tham 

gia các hoạt động giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường tại khu phố và nơi công 

cộng.  

- Phối hợp tốt với Chi nhánh Dịch vụ Môi trường Đồng Tháp trong việc 

tổ chức thu gom rác, rà soát các tuyến đường mở rộng địa bàn, nâng tỷ lệ thu 

gom rác trên địa bàn. 

- Thường xuyên tuyên truyền về bảo vệ môi trường trên trạm truyền 

thanh để nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường trong các tầng lớp 

nhân dân nhằm nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường. 

             - Tổ chức thực hiện tổng vệ sinh môi trường thường xuyên như: Phát 

hoang cây xanh, quét dọn làm vệ sinh môi trường, thu gom rác, trên các điểm 

nóng, các ttuyến đường bị ô nhiễm môi trường. 

IV. Phân công và tổ chức thực hiện 

1. Công chức Địa chính – Xây dựng – Đô thị - Môi trường 

- Tham mưu cho Uỷ ban nhân dân Phường trong việc triển khai thực 

hiện kế hoạch, theo dõi và tổng hợp báo cáo. 

- Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của 

phường, Ban nhân dân các khóm tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường, xử lý 

các điểm nóng về môi trường trên địa bàn. 

- Tổ chức kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về BVMT của hộ 

gia đình, cá nhân; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong công tác tuyên 

truyền vận động, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về BVMT theo quy định. 

- Tham mưu UBND Phường phân công trách nhiệm cho từng Khóm giám 

sát việc thực hiện môi trường trên địa bàn, kịp thời nhắc nhở và đề xuất biện 

pháp xử lý kịp thời những hành vi vi phạm, giám sát các đơn vị thực hiện công 

tác vệ sinh trên địa bàn như thu gom rác, quét dọn vỉa hè, đường phố, khai thông 

cống rãnh,... 
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- Phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức đưa tin các hoạt 

động tuyên truyền về môi trường: Míttinh, các chiến dịch, lễ ra quân làm vệ 

sinh, hội thi,... 

- Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường thực hiện theo từng quý, năm. 

- Phối hợp các điểm trường trên địa bàn Phường tuyên truyền bảo vệ môi 

trường, giữ gìn vệ sinh công cộng trong nhà trường nhằm nâng cao ý thức bảo 

vệ môi trường cho học sinh và giới trẻ. 

- Lập kế hoạch và triển khai thực hiện hưởng ứng các kế hoạch, chương 

trình và chiến dịch về bảo vệ Môi trường do Thành phố phát động. 

  - Lập dự trù kinh phí thực hiện kế hoạch. 

2. Công chức Tài chính - Kế toán 

Hướng dẫn công chức Địa chính - Xây dựng - Đô thị - môi trường trong 

việc sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp môi trường trong dự toán ngân 

sách hàng năm. 

3. Công chức Văn hóa xã hội Phường (phụ trách VH-TT) 

- Đưa tin, tuyên truyền trên trạm truyền thanh Phường thường xuyên trong 

công tác bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh nơi công cộng nhằm nâng cao ý 

thức bảo vệ môi trường trong các tầng lớp nhân dân. 

4. Công chức Tư pháp Phường 

Tham mưu cho Ủy ban nhân dân Phường trong xử lý các vi phạm pháp 

luật về BVMT, tuyên truyền qui định pháp luật có liên quan; 

Phối hợp với các ngành, các tổ chức chính trị xã hội trong việc giám sát, 

kiểm tra việc giữ gìn vệ sinh môi trường cũng như việc tuân thủ pháp luật của 

những cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. 

5. Trưởng trạm y tế Phường 

 Phối hợp với các ngành, các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức tuyên 

truyền, vận động người dân dọn dẹp vệ sinh nơi ở, những nơi công cộng, phát 

hoang bụi rậm, san lấp ao tù nước động, sử dụng nước sạch,... Nêu những tác hại 

và mầm bệnh có liên quan đến nước sạch và vệ sinh môi trường, những biện 

pháp phòng tránh có hiệu quả. Có kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý 100% 

rác thải y tế theo đúng quy chế quản lý chất thải y tế tại trạm y tế Phường và 

giám sát việc thu gom và xử lý rác thải y tế. Tại các cơ sở y tế trên địa bàn 

Phường. 

6. Trưởng Công an Phường 

 Có kế hoạch phối hợp với các ngành liên quan trong công tác tổ chức các 

hoạt động bảo vệ môi trường, kiểm tra, xử lý các cá nhân, tổ chức có hành vi vi 

phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. 
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7. Đề nghị Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phường 

Có kế hoạch tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và quần chúng 

nhân dân tham gia thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn, hưởng 

ứng các hoạt động, phong trào ra quân làm vệ sinh môi trường, phát hoang cây 

xanh che khuất tầm nhìn, thu gom rác thải, đảm bảo Môi trường Xanh-Sạch-Đẹp 

trong thực hiện kế hoạch này. 

8. Ban nhân dân 5 Khóm 

- Phối hợp với các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã 

hội thực hiện công tác vệ sinh môi trường. 

- Phối hợp với các ngành, đoàn thể trong việc giám sát, kiểm tra việc giữ 

gìn vệ sinh môi trường cũng như việc tuân thủ pháp luật của những cơ sở sản 

xuất, kinh doanh trên địa bàn. 

V. Thời gian thực hiện 

- Quý I: Hưởng ứng Ngày nước Thế giới 22/3/2023 và Ngày Khí tượng 

Thế giới 23/3/2023. 

- Quý II: Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 05/6/2023 và Ngày Đại 

dương Thế giới 08/6/2023.     

- Quý III: Hưởng ứng Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn từ ngày 

21/9/2023 đến 28/9/2023. 

- Quý IV: Thực hiện công tác tổng vệ sinh môi trường cuối năm 2023. 

VI. Kinh phí thực hiện 

Sử dụng từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường được giao dự toán đầu 

năm 2023.  

 Trên đây là kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ môi trường năm 2023 

của Ủy ban hân dân phường Hòa Thuận. Trong quá trình thực hiện có khó khăn 

vướng mắc kịp thời báo cáo Uỷ ban nhân dân Phường xem xét cho ý kiến./. 
 

 

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
- Phòng TN&MT TPCL; KT. CHỦ TỊCH 
- Đảng ủy-HĐND Phường; PHÓ CHỦ TỊCH 
- CT và PCT UBND Phường;  
- MTTQ, các tổ chức chính`trị-xã hội;  
-Trưởng Khóm ;  
-Lưu: VT.  

 
 Nguyễn Văn Tha 
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