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KẾ HOẠCH  

Tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường nhân dịp kỷ niệm  

30 năm Ngày tái lập tỉnh (01/4/1992-01/4/2022) gắn với 47 năm  

Ngày giải phóng Ninh Thuận (16/4/1975-16/4/2022) và giải phóng  

miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022) 

 

 

Nhằm hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh 

(01/4/1992-01/4/2022) gắn với 47 năm Ngày giải phóng Ninh Thuận (16/4/1975-

16/4/2022) và giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022); 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi 

trường nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh (01/4/1992-01/4/2022) gắn với 

47 năm Ngày giải phóng Ninh Thuận (16/4/1975-16/4/2022) và giải phóng miền 

Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022); 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

- Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ môi 

trường, ý thức trách nhiệm về môi trường sống; xây dựng cảnh quan môi trường 

xanh, sạch, đẹp, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, thông qua các hoạt động dọn dẹp, thu 

gom, xử lý rác thải, tổng vệ sinh, cải thiện cảnh quan môi trường tại tất cả địa bàn 

dân cư, khu vực sinh sống, làm việc, lao động sản xuất. 

- Duy trì hoạt động bảo vệ môi trường trở thành thói quen, nếp sống, sinh 

hoạt thông qua nâng cao nhận thức và hành động bảo vệ môi trường, mỹ quan đô 

thị trong cộng đồng.  

2. Yêu cầu:  

- Tăng cường vai trò, trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chính 

quyền các cấp; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và tinh thần trách nhiệm của 

thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; sự tham gia có trách nhiệm của cộng đồng doanh 

nghiệp, hộ sản xuất, kinh doanh; ý thức tự giác của từng hộ gia đình, cá nhân trong 

đợt ra quân đồng loạt tổng vệ sinh môi trường để cải thiện cảnh quan, môi trường 

trên địa bàn tỉnh. 

- Xử lý dứt điểm các khu vực ô nhiễm môi trường, nhất là khu vực đô thị và 

ven biển, không để rác thải tồn đọng ven đường, ven kè, ven đê,…; tạo chuyển 

biến thực chất ở các địa bàn trọng điểm có vấn đề “điểm đen” môi trường và có 

biện pháp duy trì lâu dài thành quả bảo vệ môi trường sau đợt ra quân đồng loạt 

tổng vệ sinh môi trường.   
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II. NỘI DUNG, THỜI GIAN, PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN 

1. Nội dung thực hiện:  

Triển khai trên địa bàn toàn tỉnh Ninh Thuận; trong đó tập trung ra quân dọn 

dẹp vệ sinh, thu gom rác, thực hiện vệ sinh môi trường ở các khu vực công cộng, 

quảng trường, khu vực tuyến đường chính, tuyến đê kè ven biển, trung tâm thương 

mại, trụ sở cơ quan, công sở, trường học, bệnh viện, cơ sở sản xuất, kinh doanh, 

dịch vụ, khu vực có điểm nhấn cảnh quan; dọn dẹp cây tạp, cỏ, rác thải các tuyến 

đường giao thông nông thôn… Mỗi hộ gia đình phải tự thu gom rác thải sinh hoạt, 

vệ sinh môi trường nơi ở, sinh hoạt, khu vực không gian sinh sống, cảnh quan trên 

tuyến đường đi qua phần đất gia đình.  

2. Thời gian thực hiện:  

Từ ngày 20/3/2022 đến ngày 31/3/2022; đặc biệt cao điểm trong ngày 

25/3/2022, các cơ quan, đơn vị, địa phương đồng loạt ra quân tổng vệ sinh môi 

trường; sau đó tiếp tục duy trì thành hoạt động thường xuyên và lâu dài. 

3. Phương pháp thực hiện: 

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể triển khai thực hiện ra quân tổng vệ sinh đợt 

cao điểm trong ngoài cơ quan, đơn vị. 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các 

phòng, đơn vị chức năng, Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện đợt cao điểm vệ sinh 

môi trường, trong đó hướng dẫn, phân công các phòng, đơn vị đoàn thể cấp huyện 

hướng dẫn, hỗ trợ Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện đợt cao điểm; kiểm tra việc 

triển khai thực hiện đối với từng địa bàn các xã. Các huyện rà soát các khu vực, vị 

trí cần tập trung ra quân dọn vệ sinh môi trường, trong đó có các khu vực sau:  

+ Đối với khu vực thành phố Phan Rang - Tháp Chàm: Khu vực bãi biển 

Bình Sơn - Ninh Chữ thuộc địa bàn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm; Khu vực 

Quảng trường và trục đường 16 tháng 4; Công viên biển Bình Sơn - Ninh Chữ và 

dọc theo bãi biển khu vực thành phố Phan Rang - Tháp Chàm; trục đường Yên 

Ninh, Hùng Vương và Nguyễn Thị Minh Khai; Khu vực cảng cá Đông Hải; khu 

vực dọc bờ kè Đông Hải; hồ sinh thái; dọc kênh Chà Là. 

+ Đối với khu vực huyện Ninh Hải: Khu vực bãi biển Bình Sơn - Ninh Chữ 

thuộc địa bàn huyện Ninh Hải; dọc bờ kè Đầm Nại; khu vực Cảng Ninh Chữ và 

Cảng cá Mỹ Tân; dọc tuyến đường Yên Ninh; Trung tâm hành chính huyện Ninh 

Hải; khu vực Vịnh Vĩnh Hy; các điểm dừng chân dọc đường ven biển.  

+ Đối với khu vực huyện Ninh Phước: Khu vực Trung tâm hành chính 

huyện; làng gốm Bẫu Trúc; làng dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp; các khu du lịch; các chợ 

dân sinh. 

+ Đối với khu vực huyện Ninh Sơn: Khu vực Trung tâm hành chính huyện; 

các khu du lịch; các chợ dân sinh;  

+ Đối với khu vực huyện Thuận Nam: Khu vực Trung tâm hành chính 

huyện; cảng cá Cà Ná; bờ kè ven biển xã Cà Ná và Phước Diêm; đoạn đường Sơn 

Hải đi Bầu ngứ và khu vực cầu Sơn Hải 2, xã Phước Dinh; các chợ dân sinh; khu 
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vực nuôi trồng thủy sản; các điểm dừng chân dọc đường ven biển. 

+ Đối với khu vực huyện Thuận Bắc: Các tuyến đường chính, công viên 

trong khu vực Trung tâm hành chính huyện, các khu vực chợ dân sinh.  

+ Đối với khu vực huyện Bác Ái: Các tuyến đường chính, công viên trong 

khu vực Trung tâm hành chính huyện, các khu vực chợ dân sinh. 

+ Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã xây dựng kế hoạch ra quân vệ sinh môi 

trường trên địa bàn, trong đó xác định cụ thể khu vực, vị trí, tuyến đường, khu vực 

dân cư, đô thị, kè ven biển, đoạn kênh mương, ao hồ, khu vui chơi, du lịch,… 

trọng điểm phải tập trung thực hiện dọn vệ sinh, xây dựng cảnh quan; phân công 

cụ thể đơn vị chủ trì, người phụ trách, đơn vị phối hợp thực hiện từng khu vực, 

tuyến đường, … trên địa bàn. 

- Lực lượng tham gia: Hộ gia đình, cá nhân, cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động của các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, 

dịch vụ trên địa bàn tỉnh. Tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc đối với các hộ gia 

đình, nhất là các hộ gia đình ở khu vực có điểm đen môi trường thực hiện đợt cao 

điểm và có biên bản bàn giao hiện trạng, yêu cầu hộ gia đình duy trì việc vệ sinh 

môi trường theo quy định.  

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức đợt cao điểm ra quân tổng vệ sinh 

môi trường, cải thiện và bảo vệ cảnh quan đảm bảo thiết thực, hiệu quả và thực 

hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch Covi-19 trong quá 

trình triển khai thực hiện. 

4. Báo cáo, kiểm tra thực hiện: 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm theo dõi, kiểm 

tra toàn bộ hoạt động ra quân tổng vệ sinh ở địa bàn, cơ quan, đơn vị. Kịp thời 

chấn chỉnh, uốn nắn, xử lý theo quy định mọi biểu hiện lơ là trách nhiệm, thực hiện 

không hiệu quả chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về mục đích, yêu cầu của đợt ra 

quân tổng vệ sinh môi trường. Phát huy trách nhiệm người đứng đầu, trách nhiệm 

cán bộ, đảng viên. 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo mỗi xã, phường, thị trấn 

phải có kế hoạch thực hiện cụ thể, phân công đầu mối theo dõi, đôn đốc thực hiện 

và báo cáo kết quả thực hiện của huyện, thành phố về Sở Tài nguyên và Môi 

trường chậm nhất vào thứ Hai hàng tuần để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân 

tỉnh. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Sở 

Tài nguyên và Môi trường chậm nhất ngày 31/3/2022.  

5. Kinh phí thực hiện: 

Từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường năm 2022 của Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. 

III. Tổ chức thực hiện:   

1. Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan báo, đài tăng cường tuyên truyền trên các 

phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội và các hình thức tuyên truyền phù 
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hợp khác về Kế hoạch ra quân vệ sinh môi trường, vận động Nhân dân tham gia 

hoạt động cải thiện môi trường, cảnh quan đô thị ở địa phương. 

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp các tổ chức 

đoàn thể chỉ đạo cấp cơ sở tích cực tham gia tuyên truyền vận động các đoàn viên, 

hội viên và toàn dân về ý nghĩa của đợt ra quân, ý nghĩa bảo vệ môi trường, tham 

gia ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường theo kế hoạch của cơ quan, đơn vị, địa 

phương. 

3. Các Sở, ban, ngành đoàn thể phát động và yêu cầu các tổ chức, cá nhân 

thuộc phạm vị quản lý phải thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, cải thiện 

cảnh quan đô thị, đường làng ngõ xóm. Thực hiện chế độ báo cáo tuần đầy đủ về 

Sở Tài nguyên và Môi trường. 

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch và tổ chức, 

triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, có sự phối hợp chặt chẽ với các tổ 

chức đoàn thể, phát huy vai trò của đoàn thể trong tuyên truyền, vận động quần 

chúng, để tạo sự đồng thuận xã hội cao, nghiêm túc tiếp thu ý kiến của Nhân dân 

và cơ quan, tổ chức trong quá trình thực hiện để cải thiện hiệu quả công việc. Thực 

hiện chế độ báo cáo tuần đầy đủ về Sở Tài nguyên và Môi trường đối với các hoạt 

động ra quân tổng vệ sinh trên địa bàn. 

5. Hộ gia đình, cá nhân, cán bộ, công chức, viên chức, các cơ quan, tổ chức, 

cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm tích cực hưởng 

ứng, tham gia các hoạt động vệ sinh, thu dọn rác thải, vệ sinh môi trường để góp 

phần cải thiện cảnh quan môi trường. 

6. Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng - Thương mại và Sản xuất Nam 

Thành Ninh Thuận tham gia tích cực hoạt động ra quân tổng vệ sinh môi trường và 

hỗ trợ các địa phương thu gom, tiếp nhận, vận chuyển, xử lý rác thải trong hoạt 

động ra quân tổng vệ sinh đợt cao điểm. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa 

phương và các tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện hiệu quả Kế 

hoạch này./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND (báo cáo); 

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- UBMTTQVN tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Báo Ninh Thuận; 

- Đài PTTH tỉnh; 

- Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại  

và Sản xuất Nam Thành Ninh Thuận; 

- VPUB: LĐ, các phòng, ban, đơn vị; 

- Lưu: VT, VXNV. ĐNĐ 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Long Biên 
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