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/KH-UBND

KẾ HOẠCH
Phân công lãnh đạo, chuyên viên theo dõi công tác vệ sinh môi trường
tại khu dân cư trên địa bàn phường An Hải Đông
Thực hiện công văn số 597/TB-VP ngày 23 tháng 8 năm 2019 của Văn
phòng UBND quận Sơn Trà về kết luận của đ/c Trần Thị Thanh Tâm – Chủ tịch
UBND quận tại buổi họp về công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường
trên địa bàn quận, UBND phường An Hải Đông ban hành Kế hoạch phân lãnh đạo,
chuyên viên phụ trách theo dõi công tác vệ sinh môi trường theo địa bàn khu dân
cư trên địa bàn phường, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
1. Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân trong
việc bảo vệ môi trường, bỏ rác thải đúng nơi quy định, hưởng ứng các đợt ra quân
vệ sinh môi trường trên địa bàn phường.
2. Phân công lãnh đạo, chuyên viên UBND phường hỗ trợ các TDP trong
việc trao đổi thông tin hai chiều giữa TDP và UBND phường.
3. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát vệ sinh môi trường trên từng địa
bàn. Đồng thời đây sẽ là cơ sở để UBND phường xử lý trách nhiệm các cá nhân
nếu để xảy ra tình trạng ô nhiễm, mất vệ sinh trên địa bàn mình được phân công
phụ trách, quản lý.
4. Tạo thêm kênh tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh của người dân khi có
sự vụ liên quan đến vấn đề vệ sinh môi trường trên địa bàn TDP, khu dân cư.
5. Phấn đấu xây dựng phường An Hải Đông nói riêng và quận Sơn Trà nói
chung trở thành địa bàn thực hiện tốt phong trào bảo vệ môi trường, phong trào
ngày Chủ nhật xanh - sạch - đẹp, Tổ dân phố không rác, góp phần xây dựng Đà
N ng trở thành thành phố Môi trường.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Phân công lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác vệ sinh môi
trường theo từng địa bàn cụ thể như sau:
STT

Họ và tên

Phân công
nhiệm vụ

Số điện
thoại

Khu vực An Trung Đông 1 và An Trung Đông 2
1
2

Đ/c Võ Xuân Nhân, Chủ tịch UBND Phụ trách
0983303369
phường
Đ/c Lê Ngọc Thái Nguyên, Công chức Địa Theo dõi TDP
0935307853
chính - Xây dựng
17,20,21

3

Đ/c Phan Thị Thi Thi, Văn phòng HĐND
Theo dõi TDP
phường (CB phụ trách khu vực An Trung
0934709024
24,25,26
Đông 1)

4

Đ/c Đàm Văn Vĩ, Phó Chủ nhiệm UBKT
Theo dõi TDP
Đảng ủy (CB phụ trách khu vực An Trung
0769973368
16,18,19
Đông 2)

5

Đ/c Bùi Mạnh Thắng, Công chức Tài chính Theo dõi TDP
0934315487
- Kế toán
22,23

6

Đ/c Trần Phước Đông, Phụ trách Lao động Theo dõi TDP
0905724275
- Thương binh
27,28

1

Khu vực An Thành 1 và An Thành 2
Đ/c Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch
Phụ trách
UBND phường

0989254040

2

Đ/c Hồ Nam Trung, Công chức Văn phòng
Theo dõi TDP
– Thống kê (CB phụ trách khu vực An
0983933208
4,5,6,7
Thành 2)

3

Đ/c Vũ Hoàng Nam, Chỉ huy phó BCH
Theo dõi TDP
Quân sự phường (CB phụ trách khu vực
0909093621
13,14,15
An Thành 1)

4

Đ/c Hòa Duy Hiền, Công chức Tư pháp – Theo dõi TDP
0983945057
Hộ tịch
8,9,10

5

Đ/c Nguyễn Thị Thanh, Công chức Tài Theo dõi TDP
0905176215
chính – Kế toán
1,2,3

6

Đ/c Võ Quang Phong, Phụ trách Giảm Theo dõi TDP
0982220443
nghèo
11,12
Khu vực An Cư 1 và An Cư 2

1

Đ/c Nguyễn Thị Biên, Phó Chủ tịch UBND
Phụ trách
phường

2

Đ/c Nguyễn Văn Tấn, Công chức Địa Theo dõi TDP
0905168395
chính – Xây dựng
51,52

3

Đ/c Nguyễn Thị Thanh Nga, Công chức
Theo dõi TDP
Văn phòng – Thống kê (CB phụ trách khu
0905117020
48,49,50
vực An Cư 1)

4

Đ/c Huỳnh Vũ Hưng, Công chức Văn
Theo dõi TDP
phòng – Thống kê (CB phụ trách khu vực
0905180988
46,47
An Cư 2)

5

Đ/c Lê Văn Sơn, Phụ trách Tổ dân phố

0934885428

Theo dõi TDP
0924119468
36,37
2

6

Đ/c Võ Nguyên Hồng, Phụ trách Thể thao

Theo dõi TDP
0766607070
38

Khu vực An Hiệp và An Cư 3
1

Đ/c Phạm Hồng Dũng, UV.UBND, Chỉ
Phụ trách
huy trưởng BCH Quân sự phường

2

Đ/c Ngô Xuân Hoàng, Chỉ huy phó BCH
Theo dõi TDP
Quân sự phường (CB phụ trách khu vực
0905091209
29,30,31
An Hiệp)

3

Đ/c Nguyễn Đình Huy, Công chức Văn
Theo dõi TDP
hóa – Xã hội (CB phụ trách khu vực An
0905660451
39,40,41
Cư 3)

4

Đ/c Lê Quang Sang, Công chức Tư pháp – Theo dõi TDP
0905160121
Hộ tịch.
42,43,44

5

Đ/c Lê Thị Cẩm, Công chức Văn hóa – Xã Theo dõi TDP
0983928509
hội
33,34,35

6

Đ/c Nguyễn Duy Tuấn, Phụ trách Đài Theo dõi TDP
0905363578
Truyền thanh
32,45

0987905050

* Chức năng nhiệm vụ:
- Phối hợp với Mặt trận và các hội đoàn thể phường tổ chức tuyên truyền các
nội dung liên quan đến bảo vệ môi trường theo địa bàn phụ trách; thường xuyên
theo dõi địa bàn, nắm bắt thông tin và phản ánh kịp thời những điểm phát sinh ô
nhiễm môi trường cho Tổ xử lý nhanh của UBND phường.
- Phối hợp với Chi bộ, TDP lập biên bản về tình trạng Xí nghiệp Môi trường
không thu gom rác tại khu vực, địa bàn mình quản lý trong thời gian từ 2 đến 3
ngày trở lên và báo cáo về UBND phường để UBND phường tổng hợp báo cáo cấp
trên. (Lưu ý: biên bản phải có chữ ký xác nhận của Chi bộ, TDP, Xí nghiệp môi
trường Sơn Trà, …).
1. Thành lập Tổ xử lý nhanh các thông tin liên quan đến lĩnh vực môi
trường trên địa bàn phường, gồm các thành viên có tên sau đây:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Phân công
nhiệm vụ

1.

Võ Xuân Nhân

Chủ tịch UBND phường

Tổ trưởng

2.

Nguyễn Ngọc Sơn

Phó Chủ tịch UBND phường

3.

Nguyễn Văn Tấn

Công chức Địa chính – Xây dựng

Thành viên

4.

Lê Ngọc Thái Nguyên

Công chức Địa chính – Xây dựng

Thành viên

Tổ phó

3

5.

Nguyễn Đình Huy

Công chức Văn hóa – Xã hội

Thành viên

6.

Huỳnh Vũ Hưng

Công chức Văn phòng – Thống kê

Thành viên

7.

Lê Thị Cẩm

Công chức Văn hóa – Xã hội

Thành viên

8.

Lê Văn Sơn

Phụ trách Tổ dân phố

Thành viên

9.

Các thành viên của Tổ Quy tắc phường

Thành viên

* Chức năng nhiệm vụ:
- Tổ xử lý nhanh có nhiệm vụ tiếp nhận và xử lý các vấn đề liên quan đến vệ
sinh môi trường do các khu dân cư phản ánh.
- Thường xuyên theo dõi trên mạng xã hội, báo chí, … để kịp thời nắm bắt
thông tin và có hướng giải quyết kịp thời. Đồng thời có nhiệm vụ tham mưu các
văn bản, bài viết để phản hồi lại các thông tin đã phản ánh trên các kênh trên.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Đài Truyền thanh phường và cán bộ phụ trách CNTT: Căn cứ kế hoạch này
thông báo trên hệ thống loa phát thanh phường và trang thông tin điện tử của
UBND phường.
- Bộ phận Địa chính - Xây dựng tham mưu xây dựng Kế hoạch và thông
báo đến các cá nhân liên quan nội dung kế hoạch này.
- Đề nghị CBCC UBND phường nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ theo như
kế hoạch phân công.
Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đồng chí
được phân công nhiệm vụ kịp thời báo ngay cho Thường trực UBND phường để
có biện pháp khắc phục.
Trên đây là Kế hoạch phân công lãnh đạo, chuyên viên theo dõi công tác vệ
sinh môi trường theo địa bàn khu dân cư của UBND phường An Hải Đông. Đề
nghị các bộ phận chuyên môn, các cá nhân liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện
Kế hoạch này./.
Nơi nhận:
- UBND quận Sơn Trà;
- TT Đảng ủy, HĐND, UBMT phường;
- Các hội đoàn thể phường;
- Toàn thể CBCC UBND phường;
- Lưu: VT, ĐCXD.

CHỦ TỊCH

Ký bởi: Ủy ban nhân dâ
phường An Hải Đông
Email:
phuonganhaidong@dana
g.gov.vn
Cơ quan: Quận Sơn Trà,
Thành phố Đà Nẵng

Võ Xuân Nhân
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