
KẾ HOẠCH 
Tổ chức thực hiện “Dòng sông không rác” trên địa bàn  

phường Hòa Thuận 
 

Thực hiện Kế hoạch số 85-KH/ĐU ngày 17 tháng 3 năm 2023 của Đảng 

ủy phường Hòa Thuận thực hiện chủ đề “Dòng sông không rác” trên địa bàn 

phường năm 2023. 

Ủy ban nhân dân phường Hòa Thuận xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện 

“Dòng sông không rác” trên địa bàn phường, với các nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU  

Tiếp tục duy trì và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính 

quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phường, Nhân dân 

trong công tác vệ sinh môi trường; thu gom rác, quản lý và xử lý chất thải; nâng 

cao chất lượng cuộc sống và cải thiện môi trường. 

Các hoạt động phải thiết thực, hiệu quả, từng bước đưa công tác vệ sinh 

môi trường đi vào nề nếp, tạo cảnh quan môi trường “Xanh – sạch – đẹp”. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức trong cán bộ, đảng viên, 

công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên tiên phong gương mẫu thực hiện xây 

dựng nếp sống văn minh đô thị - bảo vệ môi trường. Từng bước tạo sự chuyển 

biến tích cực trong Nhân dân hiểu rõ ý nghĩa tầm quan trọng trong công tác thu 

gom rác, quản lý và xử lý rác thải trên địa bàn phường. 

2. Đối với Ủy ban nhân dân phường 

- Ra quân thực hiện “Dòng sông không rác” rạch Xếp Lá (đoạn từ Hòa 

Đông – Hòa Tây). 

- Thời gian: Ngày 25 tháng 3 năm 2023. 

- Địa điểm: Rạch Xếp Lá (đoạn từ Hòa Đông – Hòa Tây). 

3. Đối với Ban nhân dân các khóm 

Thực hiện “Dòng sông không rác” năm 2023, cụ thể như sau: 

1. Khóm Thuận An: Rạch Xếp Lá (đoạn từ Võ Văn Trị - đường Lò Rèn). 

- Thời gian: dự kiến tháng 4 năm 2023. 

2. Khóm Thuận Trung: Rạch lộ Hòa Tây.  

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

PHƯỜNG HÒA THUẬN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  
Số:        /KH-UBND Phường Hòa Thuận, ngày        tháng 3 năm 2023 
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- Thời gian: dự kiến tháng 4 năm 2023. 

3. Khóm Thuận Nghĩa: Rạch Cái Sơn, Rạch Bà Phàn. 

- Thời gian: dự kiến tháng 5 năm 2023. 

4. Khóm Thuận Phát: Ngọn rạch Cái Sơn (đoạn từ cầu Ngyễn Thị Lựu – 

lộ Hòa Đông). 

- Thời gian: dự kiến tháng 5 năm 2023. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

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

(phụ trách địa chính, môi trường) 

Tham mưu Ủy ban nhân dân phường triển khai Kế hoạch tổ chức thực hiện 

“Dòng sông không rác” trên địa bàn phường trước ngày 23 tháng 3 năm 2023. 

Phối hợp Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội phường và Ban 

nhân dân 5 khóm tổ chức ra quân thực hiện “Dòng sông không rác”; đồng thời 

tuyên truyền, vận động các cơ sở sản xuất kinh doanh và Nhân dân trên địa bàn 

phường thực hiện nghiêm các quy định về môi trường. Kiên quyết xử lý các 

hành vi gây ô nhiễm môi trường. 

2. Đề nghị Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phường 

Triển khai cuộc vận động “Phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu 

dân cư” đến Ban vận động 5 khóm, đồng thời đề ra giải pháp nâng cao chất lượng, 

hiệu quả tích cực của cuộc vận động. 

Phối hợp thực hiện tuyên truyền, vận động các cơ sở sản xuất kinh doanh và 

Nhân dân trên địa bàn phường tham gia thực hiện “Dòng sông không rác”. Cử lực 

lượng đoàn viên, hội viên tham gia trục vớt, thu gom rác thải. 

3. Công chức Văn hóa – Xã hội phường (phụ trách Văn hóa, thể dục 

thể thao) 

Thực hiện công tác tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác 

thực hiện nếp sống văn minh đô thị gắn với bảo vệ môi trường trên địa bàn phường, 

từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống và cải thiện môi trường sinh thái. 

4. Công chức Tài chính – Kế toán phường (phụ trách ngân sách)  

Tham mưu Ủy ban nhân dân phường hướng dẫn việc sử dụng, thanh toán, 

quyết toán kinh phí đúng quy định. 

5. Ban nhân dân 5 khóm 

Tuyên truyền, vận động các cơ sở sản xuất kinh doanh và Nhân dân trên địa 

bàn phường tham gia thực hiện “Dòng sông không rác”.  

Vận động hội viên và Nhân dân trên địa bàn tham gia giữ gìn vệ sinh môi 

trường, không vứt rác xuống sông và đăng ký thu gom rác thải. 
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Cử lực lượng cùng tham gia thực hiện trục vớt, thu gom rác thải trên các 

tuyến kênh, rạch, sông thuộc địa bàn quản lý. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

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

năm 2023.  

Trong quá trình thực hiện, có phát sinh những vướn mắc, khó khăn đề nghị 

các đơn vị báo cáo về Ủy ban nhân dân phường (qua ông Phạm Văn Út Nhỏ, 

Công chức Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường phường) để kịp thời 

giải quyết. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức thực hiện “Dòng sông không rác rạch Xếp 

Lá” của Ủy ban nhân dân phường Hòa Thuận. Đề nghị các đơn vị có liên quan 

triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch này./. 
Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

- TT/ĐU – TT/HĐND phường;           CHỦ TỊCH 
- Chủ tịch, các PCT. UBND phường;  
- MTTQ, các TC CT-XH phường;  
- Ban nhân dân 05 khóm;  
- Lưu: VT.  
  
  
 Ngô Hữu Phước 
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