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THÔNG BÁO 

Về việc tuyên truyền ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường  

trên địa bàn phường Phú Hội. 

 

UBND phường nhận được phản ảnh về tình trạng bỏ rác thải sinh hoạt ở đầu 

Kiệt 36 Trần Quang Khải gây ô nhiễm môi trường. Qua kiểm nội dung phản ảnh nêu 

trên là đúng thực tế, tình trạng để rác thải sinh hoạt ở đầu đường Kiệt 36 Trần Quang 

Khải làm ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường, gây mất mỹ quan đô thị. 

Nhằm xây dựng nếp sống văn minh đô thị trong việc giữ gìn vệ sinh môi 

trường, góp phần xây dựng tuyến đường “Sáng – xanh – sạch – đẹp – trật tự trị an”; 

UBND phường đề nghị Tổ trưởng tổ dân phố 04 tuyên truyền vận động các hộ gia 

đình ở Kiệt 36 Trần Quang Khải đổ rác đúng giờ thu gom và đúng nơi quy định. 

Đối với các trường hợp cố tình vi phạm, đổ rác không đúng thời gian, không 

đúng nơi quy định, đề nghị phản ảnh trực tiếp tại bộ phận ĐC-XD phường để xử 

lý theo quy định. 

Giao trách nhiệm cho bộ phận ĐC-XD tiếp nhận thông tin phản ảnh, phối 

hợp với Tổ trưởng dân phố kiểm tra, xử lý theo quy định.  

Nhận được thông báo này, đề nghị bộ phận ĐC-XD, Tổ trưởng tổ dân phố 

04 triển khai thực hiện. 

 Nơi nhận: 
- CT và các PCT UBND Phường; 

- Tổ trưởng Tổ dân phố 04; 

- Lưu VT, ĐC-XD. 
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