
ỦY BẠN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN PHỦ QUỐC Độc lập - Tự do - Hạnh phức
Sổ: /KH-ƯBND Phú Quốc, ngày tháng 'ĩ năm 2020

KÉ HOẠCH
Thực hiện "Ngày vì môi trường Phú Quốc" tháng 5 năm 2020

Nhằm xây dựng môi trường Phú Quốc xanh, sạch, đẹp, ủy ban nhân dân
huyện Phú Quốc xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động trong Ngày Vì môi
trường Phú Quốc (ngày 09/5/2020), cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CÀU
Tiếp tục tổ chức các hoạt động làm vệ sinh môi trường, thực hành giảm

thiểu việc sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần hưởng ứng "Ngày Vì môi
trường Phú Quốc" gắn vổd chủ đề ^%hông chỉ là dọn rác mà còn phòng
chống dịch bệnh" nhằm tuyên truyền, tạo chuyển biến về nhận thức, từng bước
thay đổi hành vi của cộng đồng trong việc giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường
cũng là bảo vệ cuộc sống của mỗi người.

Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động, giáo dục cán bộ
và người dân nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, cảnh quan đô thị, giữ
gìn vệ sinh noi sống và làm việc, góp phần phòng chống dịch bệnh phát sinh;
phát huy tối đa nguồn lực của các cấp, các ngành, các đoàn thể, doanh nghiệp,
người dân và toàn xã hội xây dựng và bảo vệ cảnh quan, môi trường xanh, sạch,
đẹp và an toàn.

Tổ chức các hoạt động cộng đồng ra quân làm vệ sinh môi trưòfng tạo
cảnh quan xanh, sạch, đẹp trên địa bàn huyện Phú Quốc.

II. NỒI DUNG THƯC HIÊN
•  • •

Các cơ quan, ban ngành, đoàn ứiể cấp huyện, ƯBND các xã, thị ừấn, lực
lượng vũ trang, các doanh nghiệp, hộ gia đình đồng loạt tổ chức ra quân làm vệ
sinh, thu gom rác thải trong và xung quanh khuôn viên của mỗi cơ quan, đơn vị,
nhà ở trên địa bàn huyện vào sáng thứ Bảy ngày 09/5/2020.

III. PHÂN CỒNG NHIỆM vụ
1. Phòng Tài nguyên và Môi trường:
Tham gia phối hợp với cơ quan, ban ngành, đoàn thể xây dựng kế hoạch

huy động lực lượng cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên của các cơ
quan, ban ngành, các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn ra quân làm vệ sinh
môi trường.

Thông báo huy động các doanh nghiệp trên địa bàn tham gia làm vệ sinh
cùng với các địa phương.

Phối hơp với ƯBND các xã, thị trấn kiểm tra hướng dẫn các hoạt động ra
quân làm vệ sinh môi trường.



2. Công an huyện:
Tăng cường xử lý các trường họp vi phạm về bỏ rác, đổ chất thải không

đúng nơi quy định, đặc biệt xử lý dứt điểm các trưòfng hợp vi phạm theo phản
ảnh của ngươi dân để tăng tính rán đe, nâng cao hiệu quả ứiực thi pháp luật. Chỉ
đạo công an các xã, thị trấn tăng cường công tác xử lý các trường hợp bỏ rác, đô
chất ứiải không đúng nơi quy định.

3. Phòng Tài chính - Ke hoạch:
Cân đối kinh phí cấp cho các đơn vị liên quan đảm bảo thực hiện các nội

dung theo kế hoạch.
4. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thể thao và

Truyền thanh huyện:
Tăng cường, đa dạng các hình ứiức tuyên truyền để mọi người dân, doanh

nghiệp tích cực hưởng ứng và tham gia các hoạt động giữ gìn vệ sinh môi
trường đảm bảo môi trường sống và làm việc xanh, sạch, đẹp và an toàn trước
ngày 09/5/2020 ít nhất 01 tuần.

Đưa tin về các hoạt động trong Ngày Vì môi trường Phú Quốc trên địa
bàn huyện, nêu các điển hình tiên tiến có thành tích tốt trong công tác bảo vệ
môi tnrờng, phản ánh những cá nhân, tồ chức chưa thực hiện tốt.

5. Ban Quản lý Công trình công cộng:
Tập trung, tăng cường phương tiện thu gom rác, đảm bảo thu gom hết

lượng rac được các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp huyện, UBND các xã, thị
trấn, lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp, hộ gia đình thu gom trong đợt ra
quân ngày 09/5/2020.

Tổ chức nạo vét, khai thông hệ thống mương, cống thoát nước và hố ga
trên địa bàn huyện.

6. Đội kiễm tra trật tự Đô thị:
Phối hợp với ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tập trung tăng cường công

tác kiểm tra xử lý các trường hợp kinh doanh lân chiêm lòng, lê đường, vỉa hè,
các điểm tụ tập buôn bán hàng rong, xe đẩy trên các tuyến đường và phụ trách
nội dung về trật tự đô thị.

7. Các cơ quan, đơn vị, ban ngành, đoàn thể, trường học, đơn vị lực
lưựng vũ trang đóng trên địa bàn huyện:

Tập trung làm vệ sinh ừong và xung quanh khuôn viên của mỗi cơ quan,
đofn vị trong ngày 09/5/2020.

8. Đề nghị Ban Dân vận, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện
và các Đoàn thể.

Tích cực tham gia và tuyên truyền vận động hội viên và quần chúng nhân
dân cùng tham gia các hoạt động hưởng ứng Ngày Vì môi trường Phú Quôc.



9. Đe nghị Huyện đoàn:
Xây dựng Kế hoạch huy động lực lượng đoàn viên tổ chức các hoạt động

vệ sinh môi trường, ứiu gom rác thải nhựa tại địa điểm do Huyện đoàn lựa chọn
trong ngày 09/5/2020.

10. Chủ tich UBND các xã, thi trấn:
Tổ chức ra quân tổng vệ sinh tại điểm nóng phát sinh nhiều rác thải trên

địa bàn quản lý.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường công tác kiểm tra và xử lý
nghiêm những trường hợp đổ rác không đúng quy định, gây mất vệ sinh chung,
buôn bán để xe lấn chiếm lòng, lề đường, phát tờ rơi quảng cáo, dán quảng cáo
rao vặt trái phép,... trên địa bàn quản lý.

Tuyên truyền vận động doanh nghiệp, người dân trên địa bàn quản lý
tham gia vệ sinh trong và xung quanh khuôn viên đơn vị, nhà ở.

11. Đề nghị các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, du lịch:
Thực hiện tổng vệ sinh trong và xung quanh khuôn viên dự án, đảm bảo

môi trường làm việc xanh, sạch, đẹp và an toàn.
Khuyến khích các doanh nghiệp tổ chức khai thông cống rãnh góp phần

cùng địa phương ngăn chặn và phòng ngừa tình trạng ngập úng, ô nhiễm môi
trường trên địa bàn huyện.

IV. Tỏ CHỨC THựC HIỆN
Căn cứ Kế hoạch này, các cơ quan, ban, ngành, đoàn ứiể, ƯBND các xã,

thị trấn, các đơn vị có liên quan tích cực tham gia và thực hiện tốt nhiệm vụ
được phân công, thực hiện báo cáo nhanh số liệu kết quả thực hiện trên nhóm
Zalo Ngày Vì môi trường PQ trước 10 giờ ngày 09/5/2020.

Giao Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường chịu ưách nhiệm theo dõi,
đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn việc ứiực hiện Ke hoạch này và tổng hợp kết quả
thực hiện báo cáo ƯBND huyện.

Đồng loạt tổ chức ra quân thưc hiện "Ngày Vì môi trường Phú Quốc"
vào lúc 07giờ 30 ngày 09/5/2020./, ^
Nữinhận: lícHỦ TỊCH
- TT. Huyện ủy (bc); PHỔ CHỦ TỊCH
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện;
- Các CQ, Ban ngành, Đoàn thể cấp huyện;
-NhưTPkH;
- LĐVP, đ/c Gấm;
- Lưu: VT.
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