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KẾ HOẠCH 
Tổ chức tổng dọn vệ sinh môi trường mừng Đảng,  

mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022 trên địa bàn huyện Côn Đảo 

 
Nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị phục vụ Nhân dân đón tết 

Nguyên đán Nhâm Dân năm 2022, UBND huyện Côn Đảo xây dựng kế hoạch tổ 

chức tổng dọn vệ sinh môi trường mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022 

trên địa bàn huyện như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

- Đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị trên địa bàn huyện suốt thời 

gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 phục vụ cho Nhân 

dân, chiến sĩ và cán bộ đón tết cổ truyền dân tộc; chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày 

thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2022) tại huyện Côn Đảo. 

- Phát động phong trào bảo vệ môi trường, chỉnh trang đô thị, huy động các tổ 

chức, cá nhân, các cơ quan, đơn vị, đoàn thể và quần chúng nhân dân cùng nhau 

dọn dẹp vệ sinh môi trường tại khu dân cư, trường học, trụ sở các cơ quan và khu 

vực công cộng trong những ngày trước, trong và sau Tết. 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, chủ doanh nghiệp, Trưởng 9 Khu dân cư 

trên địa bàn huyện huy động lực lượng tham gia dọn vệ sinh môi trường, chỉnh 

trang đô thị, vui xuân đón tết. 

II. Nội dung thực hiện 

1. Tổ chức ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường 

1.1 Thời gian và địa điểm 

- Thời gian tổ chức: từ ngày 22 đến ngày 23 tháng 01 năm 2022 (Nhằm 

ngày 20 đến ngày 21 tháng 12 Âm lịch). 

- Địa điểm: tại trụ sở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các trục đường 

chính, địa bàn 9 Khu dân cư trên địa bàn huyện Côn Đảo. 

1.2 Nội dung thực hiện 

a. Đối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ doanh nghiệp bố trí, sắp xếp nhân 

lực tổ chức tổng dọn vệ sinh môi trường trong khuôn viên trụ sở các cơ quan, đơn 

vị, doanh nghiệp, nơi đóng quân. 



2 

 

 

- Thu dọn gọn gàng, trồng cây xanh, bố trí cây cảnh tạo mỹ quan chung tại cơ 

quan, đơn vị, nơi làm việc, nơi đóng quân. 

- Chủ động phân công nhân viên thực hiện dọn vệ sinh bãi biển khu vực đơn 

vị đang kinh doanh khai thác. 

b. Trưởng 9 Khu dân cư 

- Vận động, tập trung nhân dân thực hiện tổng dọn vệ sinh môi trường, phát 

quang bụi rậm tại các tuyến đường, khu vực công cộng, khơi thông cống rãnh, thu 

gom rác thải tại nơi ở và khu dân cư. 

- Nhắc nhở các hộ kinh doanh, nhà hàng, khách sạn và các hộ gia đình tại địa 

bàn khu dân cư quản lý tuyệt đối không đổ nước thải, rác thải ra vỉa hè, lòng lề 

đường; thu gom, tập kết rác thải đúng nơi quy định nhằm tạo cảnh quan môi 

trường sạch đẹp, không khí vui tươi chuẩn bị đón Tết cổ truyền dân tộc. 

2. Tổ chức thực hiện dọn cỏ vỉa hè, dọn vệ sinh môi trường các tuyến 

đường ở trung tâm không có dân cư sinh sống và cắt tỉa cây xanh đô thị 

2.1 Thời gian: hoàn thành trước ngày 23/01/2022 (Nhằm ngày 21/12 Âm 

lịch). 

2.2 Tổ chức thực hiện: 

- Giao Ban Quản lý Công trình công cộng:  

+ Chủ động tổ chức thực hiện dọn cỏ vỉa hè, dọn vệ sinh môi trường các 

tuyến đường ở trung tâm không có dân cư sinh sống. 

+ Bố trí nhân lực, phương tiện thực hiện thu gom toàn bộ rác thải phát sinh 

trong thời gian ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, đồng thời tăng cường thu gom 

rác thải sinh hoạt trong thời gian trước, trong và sau Tết nhằm đảm bảo vệ sinh 

môi trường, mỹ quan đô thị.  

- Đề nghị Công ty Cổ phần Phát triển công viên cây xanh và đô thị Vũng Tàu 

tiến hành cắt tỉa cây xanh trên các tuyến đường ở trung tâm và 02 tuyến đường Cỏ 

Ống, Bến Đầm đảm bảo mỹ quan đô thị được xanh - sạch - đẹp. 

- Đề nghị Công ty TNHH TM&DV Tổng hợp Lan Lợi hỗ trợ thu gom rác thải 

xây dựng tại các trục đường và khu vực rừng tràm thuộc khu dân cư số 5. 

3. Tổ chức dọn vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị tại các công trường 

đang thi công xây dựng 

3.1 Thời gian: hoàn thành trước ngày 23/01/2022 (Nhằm ngày 21/12 Âm 

lịch). 

3.2 Tổ chức thực hiện 

- Đối với các dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Côn Đảo làm chủ 

đầu tư: giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Côn Đảo tăng cường giám sát, 

đôn đốc việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường đối với các dự án đang thi 
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công, yêu cầu đơn vị thi công tổ chức tổng vệ sinh môi trường, đảm bảo mỹ quan 

đô thị khu vực xây dựng dự án trong suốt thời gian trước, trong và sau dịp Tết. 

- Đối với các công trình xây dựng của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân: Yêu 

cầu các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện tổ chức dọn vệ sinh môi 

trường, đồng thời sắp xếp gọn gàng, đảm bảo mỹ quan đô thị khu vực xây dựng dự 

án trong suốt thời gian trước, trong và sau dịp Tết. Lưu ý dọn vệ sinh tại khu vực 

vỉa hè mượn tạm sử dụng, khu vực xung quanh nơi triển khai dự án. 

- Đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân: Yêu cầu các tổ chức, hộ gia đình, 

cá nhân trên địa bàn huyện tổ chức dọn vệ sinh môi trường, đồng thời sắp xếp gọn 

gàng, đảm bảo mỹ quan đô thị khu vực vỉa hè trước nhà và trụ sở trong suốt thời 

gian trước, trong và sau dịp Tết 

- Các chủ đầu tư xây dựng, các đơn vị thi công trên địa bàn huyện có nhu cầu 

thu gom, xử lý rác thải xây dựng liên hệ Ban Quản lý Công trình công cộng để tiến 

hành thu gom, xử lý. 

III. Kiểm tra, giám sát 

Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát 

việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị và Khu dân cư trên địa bàn huyện. 

Trên đây là Kế hoạch Tổ chức tổng dọn vệ sinh môi trường mừng Đảng, 

mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022 trên địa bàn huyện Côn Đảo. Yêu cầu Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị và Trưởng các Khu dân cư khẩn trương triển khai thực 

hiện./. 
 

Nơi nhận:                                 
- TTr. HU, TTr. HĐND huyện (b/c);                                                   
- Các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang; 

- Chi bộ các Khu dân cư; 

- Trưởng 9 Khu dân cư; 

- Trung tâm VH-TT&TT (Thông báo); 

- Lưu VT, TNMT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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