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KẾ HOẠCH
Phát động xây dựng đô thị phát triển bền vững
và thân thiện với môi trường năm 2021
Thực hiện Công văn số 12/HH-TĐKT ngày 16/3/2021 của Hiệp hội các đô thị
Việt Nam về việc phát động phong trào thi đua năm 2021.
Nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp,
xây dựng đô thị phát triển bền vững và thân thiện với môi trường năm 2021; UBND
thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai ban hành kế hoạch thực hiện một số nội dung năm
2021 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Mục đích:
- Nâng cao ý thức bảo vệ và giữ gìn vệ sinh môi trường, an toàn giao thông,
trật tự công cộng, phát động phong trào cùng nhau xây dựng đô thị xanh – sạch –
đẹp, xây dựng đô thị phát triển bền vững và thân thiện với môi trường năm 2021, từ
đó huy động mọi tầng lớp nhân dân, các cơ quan, đơn vị cùng tham gia.
- Cải thiện chất lượng hạ tầng đô thị, góp phần nâng cao chất lượng đời sống
cho người dân đô thị.
2. Yêu cầu: Các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ để xây dựng Kế
hoạch triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ theo Kế hoạch này đảm bảo thiết
thực, hiệu quả và tiết kiệm.
II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN:
1. Công tác tuyên truyền giáo dục:
- Xây dựng chuyên mục tuyên truyền về việc cùng nhau xây dựng đô thị xanh
– sạch – đẹp hướng đến đô thị phát triển bền vững và thân thiện với môi trường trên
các phương tiện thông tin đại chúng.
- Tổ chức treo băng rôn, áp phích cỡ nhỏ tại các nơi công cộng như: Quảng
trường, công viên, nhà thi đấu…
- Tổ chức các hoạt động trong các ngày lễ, ngày kỷ niệm như: Ngày môi
trường thế giới, Giờ trái đất, Tháng hành động an toàn giao thông…
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- Tuyên truyền, vận động thông qua các hội nghị chuyên đề, các buổi sinh hoạt
định kỳ của các tổ chức, trường học, cơ quan, đơn vị.
2. Các nội dung xây dựng đô thị xanh - sạch - đẹp:
2.1. Tiêu chí 1: Xây dựng thói quen không vứt rác ra đường phố, nơi công
cộng, duy trì tổng vệ sinh định kỳ, vận động người dân sử dụng túi giấy, túi nilong
tự phân hủy thay thế túi nilong thông thường.
2.2. Tiêu chí 2: Đẩy mạnh phong trào trồng cây và tăng số cây xanh trồng
thêm.
2.3. Tiêu chí 3: Tăng tỷ lệ thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt, chống ô
nhiễm môi trường.
2.4. Tiêu chí 4: Tăng tỷ lệ dân cư được dùng nước máy, nước sạch đô thị và
nước hợp vệ sinh.
2.5. Tiêu chí 5: Thường xuyên trang trí đô thị bằng cây hoa, cây cảnh.
2.6. Tiêu chí 6: Tăng tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt ở nội thị, ngoại thị và
tăng tỷ lệ xử lý rác thải sinh hoạt chôn lấp hợp vệ sinh.
2.7. Tiêu chí 7: Tăng tỷ lệ chiếu sáng đô thị bằng phương tiện chiếu sáng thân
thiện môi trường.
2.8. Tiêu chí 8: Tăng số lượng sắp xếp lại đường dây và hạ ngầm đường dây,
đường ống; quảng cáo và tăng tuyến phố văn minh đô thị.
2.9. Tiêu chí 9: Mục tiêu đô thị văn minh, môi trường công cộng, môi trường
làm việc không khói thuốc lá.
2.10. Tiêu chí 10: Hành động để hướng tới phát triển đô thị bền vững, thân
thiện với môi trường.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
Các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ
được giao để chủ động triển khai thực hiện hoặc tham mưu, đề xuất UBND thị xã
chỉ đạo, triển khai thực hiện một số nội dung sau:
1. Phòng Quản lý đô thị thị xã:
- Chủ trì, tham mưu UBND thị xã chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Kế
hoạch này, đồng thời theo dõi, đôn đốc, tổng hợp số liệu của các cơ quan, đơn vị để
báo cáo UBND thị xã.
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- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường trong
việc tuyên truyền, thực hiện các hoạt động xây dựng đô thị xanh – sạch – đẹp hướng
tới đô thị phát triển bền vững và thân thiện với môi trường trên địa bàn thị xã. Phối
hợp với Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thị xã trong việc xây dựng
chuyên mục tuyên truyền về xây dựng đô thị xanh – sạch – đẹp hướng đến đô thị
phát triển bền vững và thân thiện với môi trường trên các phương tiện thông tin đại
chúng; Tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu, áp phích cỡ nhỏ tại các nơi công cộng…
- Tham mưu UBND thị xã có giải pháp đối với các cơ sở thu mua phế liệu hoạt
động trong khu dân cư trên địa bàn thị xã.
- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị và UBND các phường xây dựng kế hoạch
trang trí đô thị bằng các công trình chiếu sáng nghệ thuật, đèn trang trí, hoa, cây
cảnh… vào các dịp lễ hội, Tết. Có phương án sử dụng các thiết bị và công nghệ tiết
kiệm năng lượng hoặc sử dụng năng lượng tái tạo để chiếu sáng.
- Tiếp tục rà soát hệ thống cây xanh đô thị trên địa bàn thị xã để tham mưu, đề
xuất UBND thị xã trồng mới, bổ sung, thay thế trên các tuyến đường, các khu vực.
- Thống kê tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch thông qua hệ thống cấp nước tập
trung, tỷ lệ thu gom rác thải trên địa bàn thị xã để tham mưu, đề xuất UBND thị xã
chỉ đạo thực hiện.
2. Phòng Tài nguyên – Môi trường thị xã:
- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường vận động các hộ
dân bỏ rác đúng nơi quy định, không đổ nước ra đường, thường xuyên kiểm tra và
có biện pháp xử lý theo quy định đối với các hộ sản xuất, kinh doanh, nhà hàng,
khách sạn xả nước thải chưa qua xử lý vào môi trường.
- Có phương án chống ô nhiễm nguồn nước tại các ao, hồ, sông, ngòi, kênh,
rạch… trên địa bàn thị xã. Thống kê các điểm ô nhiễm môi trường trên địa bàn thị
xã để đề xuất giải pháp xử lý.
- Kiểm tra và báo cáo tỉ lệ các doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Ayun Pa có hệ
thống xử lý nước thải, tỷ lệ số cơ sản xuất gây ô nhiễm môi trường/tổng số cơ sở
sản xuất, tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh đăng ký mới đạt tiêu chuẩn về môi trường.
- Tổ chức các hoạt động trong các ngày về môi trường như: Ngày môi trường
thế giới, Ngày nước thế giới…
3. Phòng Giáo dục - Đào tạo thị xã:
- Tổ chức phát động phong trào thi đua xây dựng đô thị xanh – sạch – đẹp tại
các đơn vị trường học trên địa bàn thị xã.

4
- Triển khai các giải pháp để tăng chỉ tiêu mật độ cây xanh trong khuôn viên
các cơ sở giáo dục và hàng năm báo cáo kết quả chỉ tiêu mật độ cây xanh trong các
cơ sở giáo dục các cấp về Phòng Quản lý đô thị để tổng hợp.
4. Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thị xã:
Nghiên cứu, đề xuất giải pháp để thực hiện mục tiêu không có người lang
thang xin ăn trên địa bàn thị xã giai đoạn 2021-2025.
5. Đội Công trình đô thị thị xã:
- Đẩy mạnh công tác thu gom rác thải trên địa bàn thị xã; tổ chức phát động thi
đua trong lực lượng công nhân vệ sinh môi trường làm việc năng suất và chất lượng
để bảo đảm đường phố luôn sạch đẹp.
- Nghiên cứu, đề xuất giải pháp phân loại rác thải tại nguồn, tận dụng nguồn
rác có thể tái chế, phương án xử lý, đặc biệt là đối với nguồn rác nguy hại tới môi
trường.
- Tổ chức xử lý chôn lấp rác thải tại Bãi chôn lấp xã Ia Sao, thị xã Ayun Pa đạt
100% khối lượng rác thải được thu gom, xử lý đúng quy trình.
- Thường xuyên rà soát, kiểm tra, tăng cường việc bảo trì bảo dưỡng hệ thống
chiếu sáng đô thị đảm bảo sáng 100%.
- Tổng hợp số liệu về tỉ lệ thu gom, vận chuyển rác thải và biện pháp thực hiện,
chỉ tiêu dự kiến đạt được của năm 2021 để gửi Phòng Quản lý đô thị thị xã.
6. Đề nghị Công ty cổ phần cấp thoát nước Gia Lai:
Tiếp tục thực hiện việc nâng cấp, cải tạo, phát triển mạng lưới cấp nước sạch
cho các khu vực trên địa bàn thị xã trong năm 2021 theo kế hoạch của ngành; đồng
thời tổng hợp số liệu về tỷ lệ cấp nước sạch, hợp vệ sinh trên địa bàn thị xã để gửi
Phòng Quản lý đô thị thị xã theo dõi.
7. Đề nghị các đơn vị viễn thông, điện lực:
Thường xuyên kiểm tra, rà soát tình trạng đường dây cáp điện lực, điện thoại,
truyền hình… của đơn vị mình quản lý bảo đảm an toàn, mỹ quan đô thị để có biện
pháp khắc phục theo quy định.
8. Các cơ quan, đơn vị thị xã:
- Tổ chức tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong
trường học, các nơi công cộng về tác hại của thuốc lá và các chế tài xử phạt về việc
hút thuốc lá nơi công cộng theo quy định của pháp luật.
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- Thực hiện nghiêm túc việc cấm hút thuốc lá trong cơ quan, văn phòng làm
việc.
9. Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thị xã:
Phối hợp với Phòng Quản lý đô thị xã trong việc xây dựng chuyên mục tuyên
truyền về xây dựng đô thị xanh – sạch – đẹp hướng đến đô thị phát triển bền vững
và thân thiện với môi trường trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tổ chức treo
băng rôn, khẩu hiệu, áp phích cỡ nhỏ tại các nơi công cộng như: Quảng trường,
công viên, nhà thi đấu…
10. UBND các xã, phường:
- Tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, doanh nghiệp, cơ quan, trường học
trên địa bàn nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, thường xuyên vệ sinh môi trường
tại nơi ở, cơ quan, đơn vị, hạn chế sử dụng túi nilong thông thường mà thay thế
bằng các loại túi giấy, túi tái sử dụng nhiều lần, túi nilong tự phân hủy.
- Phát động, tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia bảo
vệ, chăm sóc và phát triển cây xanh, vận động mỗi hộ gia đình, cơ quan, đơn vị
trồng thêm cây xanh, góp phần vào việc tăng diện tích cây xanh cho đô thị.
- Vận động các hộ gia đình thực hiện tiết kiệm điện năng, tiết kiệm nhiên liệu,
ưu tiên sử dụng các thiết bị tiết kiệm năng lượng tại các hộ gia đình.
- Phối hợp với Phòng Tài nguyên – Môi trường thị xã trong việc thống kê các
điểm ô nhiễm trên địa bàn để có phương án xử lý hiệu quả.
- Tổ chức phát động, tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn không lấn
chiếm vỉa hè, lòng đường, nơi công cộng; không vứt rác ra đường, bỏ rác đúng giờ,
đúng nơi quy định; không đổ nước ra đường; không chặt phá, hủy hoại cây xanh
công cộng… Đưa tiêu chí thi đua xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp trở thành một nội
dung trong việc xét, công nhận gia đình văn hóa, khu phố văn hóa, làng văn hóa.
- Tổng hợp số liệu báo cáo tỉ lệ bê tông hóa các đường hẻm nội thị, đường liên
thôn, liên xã trên địa bàn; Riêng các phường nội thị, yêu cầu kiểm tra và tổng hợp
báo cáo tỉ lệ vỉa hè các đường phố đã được lát gạch hoặc bê tông hóa trên địa bàn
phường. Hàng năm, căn cứ tình hình thực tế đề xuất các dự án cho phù hợp với nhu
cầu phát triển của địa phương.
11. Đề nghị UBMTTQ Việt Nam và các đoàn thể thị xã:
Tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực
tham gia các phong trào thi đua trong công tác bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị
xanh - sạch – đẹp trên địa bàn thị xã.
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Trên đây là Kế hoạch phát động xây dựng đô thị phát triển bền vững và thân
thiện với môi trường năm 2021, UBND thị xã đề nghị các cơ quan, đơn vị và
UBND các xã, phường triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về UBND thị xã (qua
Phòng Quản lý đô thị thị xã) để theo dõi, tổng hợp./.
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