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

QUẬN HẢI CHÂU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /UBND-PTNMT 

V/v tổ chức tổng dọn vệ sinh môi 

trường để phòng, chống dịch viêm 

đường hô hấp cấp do chủng mới 

của vi rút Corona (nCoV) trên địa 

bàn quận Hải Châu 

 

Hải Châu, ngày        tháng        năm 2020 

 

Kính gửi:  

 - Phòng Giáo dục và Đào tạo quận; 

 - Phòng Kinh tế; 

 - UBND 13 phường thuộc quận; 

 - Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng; 

 - Xí nghiệp Môi trường Hải Châu. 
 

 Thực hiện Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2020 của 

UBND quận Hải Châu về việc triển khai phòng, chống dịch viêm đường hô hấp 

cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) trên địa bàn quận Hải Châu, UBND 

quận chỉ đạo như sau: 

 1. Đề nghị UBND 13 phường thuộc quận 

 - Tuyên truyền, vận động tất cả các hộ gia đình thường xuyên tổng dọn vệ 

sinh trong và ngoài nhà ở; không xả rác thải, nước thải, khí thải, bụi ra môi 

trường; 

 - Huy động sự tham gia của cơ quan, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình thực 

hiện Phong trào Ngày Chủ nhật Xanh - Sạch - Đẹp, định kỳ vào sáng thứ 7 hoặc 

sáng Chủ nhật hàng tuần, tại các tuyến đường, khu dân cư, các cơ quan, đơn vị, 

trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại, các chợ và nơi công cộng trên 

toàn địa bàn phường, nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường và đáp ứng công tác 

phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona 

(nCoV) trên toàn địa bàn quận;  

 - Dọn vệ sinh, phát quang bụi rậm, nạo vét, khơi thông cống rãnh, mương 

thoát nước bị ứ đọng gần khu vực dân cư. 

 2. Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 

 Chủ trì, phối hợp với UBND các phường tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn 

đảm bảo vệ sinh môi trường tại các trường học trên địa bàn quận; tổ chức tổng 

dọn vệ sinh môi trường khu vực bên trong và bên ngoài trường, đảm bảo vệ sinh 

môi trường và đáp ứng công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do 

chủng mới của vi rút Corona (nCoV) trên toàn địa bàn quận. 

 3. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường 
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 Phân công cán bộ, công chức theo dõi, kiểm tra việc triển khai thực hiện 

của UBND 13 phường và các cơ quan, đơn vị phối hợp. Báo cáo kịp thời kết quả 

thực hiện của các đơn vị để UBND quận biết và chỉ đạo xử lý những vướng 

mắc, tồn tại trong quá trình triển khai. 

 4. Giao Phòng Kinh tế quận 

 Làm việc với Ban Quản lý các chợ thuộc quận về việc tăng cường nhắc 

nhở công tác dọn vệ sinh môi trường tại khu vực chợ, khu vực buôn bán quanh 

chợ; không để xảy ra tình trạng ứ đọng rác thải, nước thải tại các chợ, khu vực 

buôn bán; đồng thời thông báo các tiểu thương, siêu thị, chợ, những nơi buôn 

bán, kinh doanh tập trung tổ chức tổng dọn vệ sinh môi trường khu vực chợ sau 

mỗi ngày hoạt động, đảm bảo vệ sinh môi trường và đáp ứng công tác phòng, 

chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV). 

 5. Đề nghị Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng, Xí nghiệp 

Môi trường Hải Châu 

 - Đề nghị Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng, Xí nghiệp Môi 

trường Hải Châu liên hệ UBND các phường để biết thời gian và địa điểm ra 

quân tổng dọn vệ sinh môi trường trên địa bàn phường, tiến hành thu gom, 

không để rác thải tồn đọng sau mỗi đợt tổng dọn; 

 - Thực hiện nghiêm túc thu gom rác theo giờ, không đặt, để các thùng thu 

gom rác trên các tuyến đường, khu vực trước thời gian thu gom, không để tình 

trạng thùng rác quá tải, ứ đọng tại các vị trí công cộng quá thời gian quy định; 

thực hiện quét dọn, duy trì vệ sinh môi trường trên tất cả các tuyến đường được 

đặt hàng phục vụ vệ sinh đô thị theo đơn đặt hàng của thành phố.  

 - Đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị tại các điểm tập kết rác 

tạm thời trên địa bàn quận.  

 - Tổ chức rà soát, vệ sinh sạch sẽ và thu gom rác triệt để tại các thùng rác 

cảnh quan, thùng rác treo, thùng rác phân loại trên toàn địa bàn quận. 

 Trên đây là ý kiến chỉ đạo của UBND quận Hải Châu, đề nghị các đơn vị 

liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện và báo cáo kết quả đúng tiến độ./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng TNMT quận; 

- Lưu: VT, PTNMT.TÂM. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Huy 
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