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THÔNG BÁO
Về việc Tổng vệ sinh, trang trí chào đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017

Góp phần để thành phố Phan Thiết vui Tết đón Xuân Đinh Dậu 2017 bảo
đảm vệ sinh môi trường và cảnh quan đô thị, tạo ấn tượng tốt đẹp với nhân dân và
du khách, UBND thành phố thông báo:
1. Các cơ quan, đơn vị, các khu dịch vụ du lịch và nhân dân trên địa bàn
thành phố Phan Thiết tổ chức thực hiện tổng vệ sinh các tụ điểm rác, phát quang
cây cỏ trên các vỉa hè, ở từng địa bàn dân cư và các cơ quan, các cơ sở kinh doanh
dịch vụ du lịch chậm nhất là đến ngày 20/01/2017 (tức là ngày 23 tháng Chạp);
đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị
Bình Thuận tổ chức thu gom, vận chuyển rác ra khỏi địa bàn thành phố kịp thời.
Riêng sáng 30 tháng Chạp, công tác thu gom rác hộ dân của Công ty
Cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Bình Thuận bắt đầu thu gom từ lúc 10 giờ
đến 17 giờ.
2. Từ ngày 28-30/01/2017 (tức từ mùng 1 đến mùng 3 Tết)
Lượng rác sinh hoạt trong những ngày này yêu cầu các cơ quan, các cơ sở
kinh doanh dịch vụ du lịch và các hộ gia đình phải bỏ rác vào thùng để trong nhà
đến tối ngày 30/01/2017 (tức mùng 3 Tết) mới đưa ra để Công ty Cổ phần
Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận thu gom. Tuyệt đối không được quét rác
ra đường hoặc đưa rác ra vỉa hè, lề đường làm mất vệ sinh môi trường và cảnh
quan đô thị.
Đối với rác là trà cây, cành cây,.. yêu cầu các hộ gia đình phải chặt nhỏ, bó
gọn để Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Bình Thuận thu gom.
3. UBND các phường, xã tăng cường thông báo cho các đơn vị, hộ gia đình
đưa rác ra đúng thời gian quy định, đặc biệt là các ngày từ 27/01 đến 30/01
(tức từ ngày 30 tháng Chạp đến mùng 3 Tết) nhằm tránh để rác tồn đọng trên
đường gây mất mỹ quan. Đồng thời kiểm tra đôn đốc, nhắc nhở các chủ đầu tư, các
hộ gia đình xây dựng công trình, nhà cửa phải thu gom, vận chuyển toàn bộ xà bần,
đất đá ra khỏi địa bàn thành phố, trả lại mặt bằng trước ngày 20/01/2017 (tức ngày
23 tháng Chạp).
4. UBND các phường, xã, các cơ quan, các Ban quản lý du lịch triển khai
trang trí ở công sở, ở các cổng chào khu phố văn hóa; đồng thời các doanh nghiệp,
cơ sở kinh doanh, các hộ dân trên các trục đường chính tự trang trí trước các khu
du lịch, cơ sở và nhà mình để tăng thêm hệ thống đèn màu, khẩu hiệu làm cho
thành phố đẹp cả ngày lẫn đêm.
5. Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Bình Thuận có kế hoạch
cụ thể, duy trì lực lượng thường xuyên để tổ chức thu gom vận chuyển hết lượng
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rác trong những ngày trước, trong và sau Tết; tuyệt đối không để rác tồn đọng trên
đường, vỉa hè làm mất mỹ quan đô thị. Đồng thời, tập trung trang trí trên địa bàn
thành phố theo kế hoạch bảo đảm cho thành phố sạch và đẹp hơn.
6. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với Công ty Cổ phần
Môi trường và Dịch vụ Đô thị Bình Thuận trang trí trên địa bàn thành phố, phục vụ
cho việc tổ chức Hội đua thuyền và vui chơi trong dịp Tết.
7. Giao Đài Truyền thanh Phan Thiết, UBND phường, xã thường xuyên phát
Thông báo này trên hệ thống phát thanh của thành phố và phương tiện thông tin đại
chúng của địa phương để nhân dân và các cơ quan biết thực hiện.
Vì một thành phố du lịch văn minh, sạch đẹp, yêu cầu UBND các phường,
xã, các cơ quan, đơn vị, các Ban quản lý khu du lịch và Công ty Cổ phần
Môi trường và Dịch vụ Đô thị Bình Thuận triển khai thực hiện nghiêm túc
Thông báo này./.
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
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- Chánh, Phó (ĐT) VP;
- Lưu: VT, KT (Vũ.50b).
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