UBND phường Nại Hiên Đông mới vừa tổ chức cuộc họp bàn về giải pháp thu gom rác thải sinh hoạt tại các
nhà chung cư trên địa bàn phường, nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường và góp phần nâng cao sức khỏe cho
người dân địa phương. Tham gia cuộc họp có lãnh đạo phòng TN&MT quận, Trung tâm QL&KT nhà Đà
Nẵng, Xí nghiệp MTĐT Sơn Trà, Công ty Vicoland, Bí thư chi bộ, Trưởng ban CTMT các khu vực có
chung cư.

Quang cảnh cuộc họp

Sau khi thảo luận, bàn bạc các giải pháp nhằm đảm bảo thu gom rác nhanh, hiệu quả, tránh để rác tồn lưu
rác trong khu dân cư, khắc phục tình trạng phát sinh các điểm tập kết rác ở nơi công cộng, gây ô nhiễm môi
trường, mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, lãnh đạo UBND phường và các đơn vị
liên quan thống nhất: xây dựng kế hoạch cụ thể về thời gian thu gom rác, địa điểm đặt thùng rác, nhà để rác
tại từng khu chung cư; đề xuất các cơ quan cấp trên hỗ trợ thùng rác, nhà chứa rác di động có phân loại; xác
định vị trí tập kết rác cồng kềnh. Theo đó Xí nghiệp MTĐT sẽ tiến hành cho xe thu gom rác theo giờ tại các
nhà chung cư; Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà chỉ đạo nhà trưởng các nhà chung cư phối hợp tổ trưởng
tổ dân phố tiến hành họp dân thống nhất thời gian thu rác, vị trí để thùng rác tại các block chung cư, đồng
thời đưa nội dung bỏ rác theo giờ, phân loại rác vào nội quy, quy định của nhà chung cư, thông báo cụ thể
lịch thu gom rác theo giờ, địa điểm tập kết và vận động nhân dân chấp hành theo đúng quy định.
BBT-NHĐ

