Chiu ngày 28-3, di s ch trì ca Phó Ch tch thng trc Nguyn Thành Nam, UBND qun Sn Trà ã t chc Hi ngh trin khai nhim v bo
v môi trng, hng ng "Nm Vn hóa, vn minh ô th 2016" và công tác qun lý t ai nm 2016.
Toàn cnh Hi ngh

Báo cáo tng kt công tác bo v môi trng, qun lý t ai nm 2015 trên a bàn qun c trình bày ti Hi ngh nêu rõ: trong nm 2015,
UBND qun ã tng cng công tác ch o, y mnh hot ng tuyên truyn, thc hin bo v môi trng, tài nguyên bin, rng, ch ng ng phó vi
bin i khí hu… và c bit là ch o trin khai thc hin "Nm vn hóa, vn minh ô th 2015" theo ch trng ca Thành y à Nng, gn vi vic duy
trì thng xuyên và hiu qu phong trào Ngày Ch nht xanh - sch - p… Nh có s ch o cht ch, kt qu thc hin các lnh vc u t yêu cu,
k hoch ra. Trong nm, UBND qun ch o các ngành, oàn th, doanh nghip, trng hc và UBND các phng t chc 190 lt ra quân dn
v sinh môi trng, thu hút 16.200 lt ngi tham gia; hn 10.000 lt ngi dân thc hin quét dn v sinh xung quanh khu vc sng. Qua
kim tra ánh giá, toàn qun hin có 821/1006 t dân ph t t dân ph không rác, chim 81,61%. Cùng vi vic tng cng công tác tuyên
truyn và thng xuyên ra quân tng dn v sinh môi trng; UBND qun cng ch o ngành chc nng tng cng công tác kim tra, giám
sát và x lý các trng hp vi phm liên quan n lnh vc bo v môi trng, thc hin Nm vn hóa, vn minh ô th. Qua kim tra, UBND qun,
Công an qun Sn Trà và UBND các phng ã phát hin, x pht 22 trng hp vi phm vi tng s tin hn 40 triu ng.
Các i biu d HN

i vi lnh vc qun lý t ai, trong nm qua, phòng Tài nguyên và Môi trng ã tham mu cho UBND qun ban hành 68 Quyt nh thu hi
t; 906 quyt nh giao t tái nh c cho các h gia ình, cá nhân. Vic quy hoch s dng t, chnh trang, xây dng ô th ã góp phn hình
thành nên din mo mi ca qun, c bit ã gii quyt c tình trng ngp úng ti mt s khu dân c…
Ông oàn Vn c, Trng phòng TN&MT qun trình bày báo cáo tng kt

T hiu qu các mt công tác nm 2015, Hi ngh ã thng nht mt s nhim v, hot ng bo v môi trng, hng ng "Nm Vn hóa, vn minh ô th
2016"; trong ó chú trng các ni dung tuyên truyn, nâng cao nhn thc trong cng ng, duy trì và tip tc thc hin có hiu qu phong
trào "Ngày Ch nht xanh - sch - p; tng cng công tác qun lý, giám sát môi trng ti các khu vc trng im v du lch…
PCT Nguyn Thành Nam trao giy khen cho các n v có thành tích xut sc

Hi ngh cng ã tuyên dng, khen thng cho 14 tp th và cá nhân t thành tích xut sc trong công tác bo v môi trng, phong trào
"Ngày Ch nht xanh - sch - p" nm 2015./.
PCT TT UBND qun Nguyn Thành Nam phát biu kt lun Hi ngh
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