
UỶ BAN NHÂN DÂN                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

               XÃ NGHĨA HOÀ                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:     /KH-UBND                                 Nghĩa Hoà, ngày 23 tháng 02 năm 2022 
 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức tuyên truyền, phát quang, dọn dẹp,vệ sinh  

trên các đường làng ngõ xóm trên địa bàn xã Nghĩa Hoà năm 2022 

  

1. Mục đích, yêu cầu:  
 Nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho người dân, làm cho địa bàn xã 

sạch hơn, Uỷ ban nhân dân xã Nghĩa Hoà vận động nhân dân tổ chức thu gom xử lý 

rác thải theo đúng quy định và thuê nhân công phát quang, dọn dẹp,vệ sinh trên các 

đường làng ngõ xóm trên địa bàn xã, làm băng rôn tuyên truyền để hưởng ứng các 

ngày lễ lớn trong năm như đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần, ngày Khí tượng thế giới 

và giờ Trái đất, ngày môi trường thế giới năm 2022. 

 2. Về hình thức và hoạt động: 

Tuyên truyền, phổ biến cho nhân dân trên địa bàn xã nâng cao ý thức bảo vệ 

môi trường bằng các hoạt động cụ thể như: thu gom và phân hủy rác thải trong khuôn 

viên nhà; không vứt rác bừa bãi nơi ven đường và trên các kênh, suối;  xử lý các vỏ 

bao bì thuốc BVTV sau khi sử dụng bằng cách thu gom lại bỏ vào túi để người đi thu 

gom mang đi phân hủy đúng nơi quy định hay tự chúng ta đốt bỏ hoặc sử dụng 

phương pháp chôn lấp; tạo quang cảnh môi trường thôn, xóm sạch đẹp, lành mạnh. 

Phối hợp với các ban ngành đoàn thể, ban dân dân các thôn, làng  tổ chức dọn 

vệ sinh, thu gom và xử lý rác thải, tại các khu vực công cộng, khu vực công sở, khu 

vực ven đường, dọc các suối, khu vực xung quanh nghĩa trang. 

3. Nhiệm vụ: 

Thôn trưởng các thôn có trách nhiệm quản lý đội  thu gom rác thải và tổ chức 

tuyên truyền, phát quang, dọn dẹp,vệ sinh trên các đường làng ngõ xóm trên địa bàn 

xã. 

4. Thời gian thực hiện: 

 Thực hiện: Tháng hoặc quý trong năm 2022. 

 Trên đây là kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phát quang, dọn dẹp,vệ sinh trên 

các đường làng ngõ xóm trên địa bàn xã Nghĩa Hoà năm 2022. 

Đề nghị Ban nhân dân dân các thôn phối hợp triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                                                                           TM. UỶ BAN NHÂN DÂN                                             

- Ban nhân dân các thôn, làng;                                                CHỦ TỊCH                                                
- Lưu: VP.                                         

                                                                                                                     

 

                                                                                               

                                                                                                   Nguyễn Huy Thiện 
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