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Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Thực hiện Đề án Bảo vệ Môi trường thành phố Vĩnh Yên
giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trong năm 2022
Căn cứ Đề án bảo vệ môi trường thành phố Vĩnh Yên giai đoạn 2021-2025,
định hướng đến năm 2030 đã được UBND thành phố thông qua tại Quyết định số
4164/QĐ-UBND ngày 30/12/2021, UBND thành phố xây dựng Kế hoạch thực
hiện Đề án bảo vệ môi trường thành phố Vĩnh Yên trong năm 2022, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:
- Nhằm cụ thể hoá các nhiệm vụ, giải pháp về bảo vệ môi trường theo nội
dung Đề án bảo vệ môi trường thành phố Vĩnh Yên giai đoạn 2021-2025, định
hướng đến năm 2030 và các nhiệm vụ công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn
thành phố trong năm 2022.
- Nâng cao năng lực, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý
nhà nước về môi trường nhất là cán bộ ở các đơn vị xã, phường. Tạo sự chuyển
biến trong nhận thức, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tuân thủ pháp luật của
các tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư trong công tác bảo vệ môi trường.
- Ngăn ngừa, hạn chế sự gia tăng ô nhiễm, từng bước khắc phục tình trạng
suy thoái và cải thiện chất lượng môi trường (đất, nước, không khí) trên địa bàn
thành phố; phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường.
2. Yêu cầu:
- Trong quá trình triển khai thực hiện phải có sự phối hợp chặt chẽ của các
cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ngành chức năng, các tổ chức đoàn thể trên địa bàn
thành phố cũng như sự đồng tình ủng hộ của đông đảo người dân thành phố.
- Các nhiệm vụ được xây dựng phải có tính khả thi cao, phù hợp với tình
hình phát triển kinh tế xã hội của thành phố.
- Huy động các nguồn lực để thực hiện tốt các nhiệm vụ về bảo vệ môi
trường, chú trọng thực hiện tốt công tác xã hội hóa về bảo vệ môi trường.
II. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN
1. Triển khai truyền thông phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức cộng
đồng trong việc chấp hành chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường.
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a. Triển khai hoạt động truyền thông về bảo vệ môi trường, lối sống xanh
trong các cơ quan, đơn vị, trường học, TDP và các khu dân cư, các khu vực
công cộng... trên địa bàn thành phố
- Nội dung thực hiện: Xây dựng Kế hoạch truyền thông về môi trường và
lối sống xanh để triển khai hoạt động truyền thông trong các cơ quan, đơn vị,
trường học, TDP và các khu dân cư, các khu vực công cộng...
- Thời gian thực hiện: Quý I, II /2022.
- Cơ quan chủ trì thực hiện: Phòng Tài nguyên và Môi trường.
- Cơ quan phối hợp: Phòng giáo dục, Đoàn thanh niên, Hội Nông dân, Hội
Phụ nữ và các đơn vị liên quan.
b) Tổ chức các lớp tập huấn, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường
- Nội dung thực hiện: Mở 03 lớp cho các đối tượng là các hộ sản xuất, kinh
doanh trên địa bàn xã, phường có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường từ sản xuất,
kinh doanh; Một số cán bộ làm công tác môi trường tại các cơ sở sản xuất kinh
doanh trên địa bàn thành phố trong năm 2022; Cấp phát sách, tài liệu tuyên
truyền về Luật bảo vệ môi trường năm 2020 và các thông tư, Nghị định hướng
dẫn triển khai Luật bảo vệ môi trường trong năm 2022 cho đội ngũ làm công tác
bảo vệ môi trường của các xã, phường và của thành phố.
- Thời gian thực hiện: Quý I, II, III /2022.
- Cơ quan chủ trì thực hiện: Phòng Tài nguyên và Môi trường.
- Cơ quan phối hợp: Các phòng, ban, đơn vị liên quan, UBND các xã, phường.
c) Triển khai truyền thông phổ biến giáo dục pháp luật về môi trường trên
Đài truyền hình tỉnh và Đài truyền thanh của thành phố
- Nội dung thực hiện:
+ Thực hiện các phóng sự truyền hình, tin, bài, chuyên mục về bảo vệ môi
trường và triển khai phổ biến công tác bảo vệ môi trường cho các tổ dân phố, khu
dân cư.
+ Tuyên truyền phổ biến kiến thức về bảo vệ môi trường cho nhân dân.
- Thời gian thực hiện: Quý I, II, III, IV /2022.
- Cơ quan chủ trì thực hiện:
+ Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thành phố thực hiện các phóng
sự truyền hình, tin, bài, chuyên mục về bảo vệ môi trường. Phối hợp với Đài truyền
hình tỉnh thực hiện các phóng sự truyền hình, tin, bài, chuyên mục về bảo vệ môi
trường trên Đài phát thanh truyền hình tỉnh Vĩnh Phúc.
+ Phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện xây dựng tài liệu và tuyên
tuyền phổ biến kiến thức về bảo vệ môi trường cho các doanh nghiệp, hộ gia đình,
cá nhân trên địa bàn.
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+ UBND các xã, phường thực hiện triển khai phổ biến công tác bảo vệ môi
trường cho các tổ dân phố, khu dân cư.
- Cơ quan phối hợp: Phòng Văn hóa & Thông tin.

2. Xử lý ô nhiễm môi trường tại một số hồ, đầm trên địa bàn thành phố.
- Nội dung thực hiện: Xử lý ô nhiễm môi trường tại một số hồ, đầm trên
địa bàn.
- Thời gian thực hiện: Quý II, III, IV/2022
- Cơ quan chủ trì thực hiện: Phòng Tài nguyên và Môi trường.
- Cơ quan phối hợp: Phòng Kinh tế, Quản lý đô thị, Ban QLDA Đầu tư và
Xây dựng thành phố, UBND các xã, phường.
3. Tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với
các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, hộ kinh doanh cá thể, các tổ dân
phố, khu dân cư trên địa bàn thành phố và kiểm tra việc thực hiện các nội dung
Bản cam kết bảo vệ môi trường và thực hiện nếp sống văn minh đô thị trên địa
bàn các xã, phường.
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm và theo Kế hoạch kiểm tra.
- Nội dung thực hiện:
+ Tổ chức kiểm tra tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, hộ
kinh doanh cá thể và lấy mẫu khí thải hoặc nước thải tùy theo ngành nghề sản
xuất, kinh doanh tại các đơn vị để kiểm tra, phân tích.
+ Kiểm tra việc thực hiện các nội dung Bản cam kết bảo vệ môi trường và
thực hiện nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn các xã, phường.
- Cơ quan chủ trì thực hiện:
+ Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu thành lập Đoàn kiểm tra, xây
dựng kế hoạch kiểm tra đối với các hộ kinh doanh, doanh nghiệp thuộc đối tượng
phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường và kiểm tra chức trách nhiệm vụ của UBND
các xã, phường trong việc giám sát, đôn đốc nhân dân thực hiện Bản cam kết bảo
vệ môi trường và thực hiện nếp sống văn minh đô thị.
+ UBND các xã, phường xây dựng kế hoạch và kiểm tra đối với các hộ gia
đình, cá nhân không thuộc đối tượng phải lập Kế hoạch bảo vệ môi trường trong
hoạt động sản xuất, kinh doanh và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung
đã kỹ trong Bản cam kết bảo vệ môi trường và thực hiện nếp sống văn minh đô thị
của nhân dân.
- Cơ quan phối hợp: Phòng Tư pháp, Thanh tra thành phố, Công an thành phố,
Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Văn hóa - thông tin.
4. Xây dựng và thực hiện Chương trình quan trắc, giám sát chất lượng
môi trường (đất, nước, không khí) trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên
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a) Khảo sát và trình phê duyệt quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường
thành phố cho phù hợp với luật BVMT số 72/2020/QH14
- Nội dung thực hiện:
+ Điều tra, khảo sát đánh giá yêu cầu quan trắc các thành phần môi
trường(không khí, nước mặt, nước thải, nước ngầm, đa dạng sinh học) trên địa
bàn thành phố theo quy định của Luật BVMT 72/2020/QH14;
+ Đánh giá sự cần thiết phải bổ sung các vị trí quan trắc mới và thành
phần môi trường cần thực hiện quan trắc;
- Thời gian thực hiện: Quý I, II/2022
- Cơ quan chủ trì thực hiện: Phòng Tài nguyên và Môi trường.
- Cơ quan phối hợp: Các phòng, ban, đơn vị liên quan.
b) Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường thành phố theo thông tư
19/2016/TT-BTNMT
- Nội dung thực hiện:
+ Lấu mẫu quan trắc chất lượng môi trường (không khí, nước mặt, nước
thải, nước ngầm, đất, đa dạng sinh học) trên địa bàn thành phố;
+ Xây dựng báo cáo quan trắc môi trường hàng năm và tổng hợp 121 chỉ
tiêu theo quy định.
- Thời gian thực hiện: Quý I, II, III, IV/2022
- Cơ quan chủ trì thực hiện: Phòng Tài nguyên và Môi trường.
- Cơ quan phối hợp: Các phòng, ban, đơn vị liên quan.
5. Hỗ trợ kỹ thuật cho các hộ kinh doanh làm nghề mộc, cơ khí (có phun
sơn), các hộ chăn nuôi, kinh doanh ăn uống, kinh doanh phế liệu trên địa bàn
thành phố
a) Điều tra, thống kê, phân tích đánh giá các thành phần môi trường để
xây dựng kế hoạch hỗ trợ kỹ thuật và chuyển giao công nghệ nhằm giảm thiểu ô
nhiễm môi trường từ các hộ làm nghề xen kẽ trong khu dân cư
- Nội dung thực hiện:
+ Điều tra, khảo sát để xác định số lượng các hộ làm nghề gây ô nhiễm
môi trường và nhu cầu hỗ trợ kỹ thuật và công nghệ để giảm thiểu ô nhiễm môi
trường;
+ Lấy mẫu đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường để lựa chọn hộ tham gia
chương trình hỗ trợ kỹ thuật;
+ Xây dựng tài liệu kỹ thuật về công nghệ xử lý nhằm giảm thiểu ô nhiễm
môi trường từ hoạt động của các hộ làm nghề và tập huấn, chuyển giao kỹ thuật,
công nghệ cho các hộ thuộc nhóm đối tượng này;
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- Thời gian thực hiện: Quý I, II, III, IV/2022
- Cơ quan chủ trì thực hiện: Phòng Tài nguyên và Môi trường.
- Cơ quan phối hợp: Các phòng, ban, đơn vị liên quan.
b) Triển khai hoạt động hỗ trợ kỹ thuật cho các hộ làm nghề ô nhiễm môi
trường trong khu dân cư để cải thiện môi trường sống của người dân
- Nội dung thực hiện:
+ Thực hiện chuyển giao công nghệ xử lý chất thải nhằm giảm thiểu ô
nhiễm môi trường cho một số hộ nằm xen kẽ trong khu dân cư;
+ Lấy mẫu môi trường, đánh giá hiệu quả của hệ thống xử lý môi trường
sau khi đầu tư, cải tạo và chuyển giao công nghệ;
+ Tập huấn kỹ năng vận hành hệ thống xử lý chất thải cho các hộ được
chuyển giao công nghệ.
- Thời gian thực hiện: Quý I, II, III, IV/2022
- Cơ quan chủ trì thực hiện: Phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng
Kinh tế.
- Cơ quan phối hợp: Các phòng, ban, đơn vị liên quan.
6. Tổ chức thí điểm việc phân loại rác thải sinh hoạt, hướng dẫn xử lý
rác thải hữu cơ tại nguồn
- Nội dung thực hiện:
+ Khảo sát, lựa chọn vị trí, địa điểm để thực hiện phân loại rác thải sinh
hoạt tại các hộ gia đình cá nhân tại các khu vực trên địa bàn các xã, phường;
+ Riêng đối với 02 xã Định Trung, Thanh Trù cần bố trí, lựa chọn địa
điểm để xử lý rác thải tập kết.
+ Lựa chọn mỗi xã, phường khoảng 100 hộ thí điểm triển khai
+ Hỗ trợ hướng dẫn người dân kỹ thuật xử lý và đầu tư cơ sở vật chất ban
đầu để xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn;
+ Giám sát quá trình triển khai, đánh giá hiệu quả và điều chỉnh, bổ sung để
hoàn thiện mô hình nhằm nhân rộng để đem lại hiệu quả xử lý rác thải tại nguồn.
- Thời gian thực hiện: Quý I, II, III, IV/2022
- Cơ quan chủ trì thực hiện: Phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng
Quản lý đô thị, UBND các xã, phường.
- Cơ quan phối hợp: Các phòng, ban, đơn vị liên quan.
7. Thực hiện xử lý ô nhiễm môi trường bãi rác tạm KCN Khai Quang,
thành phố Vĩnh Yên
- Nội dung thực hiện:
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+ Đánh giá tác động môi trường và lập dự án chuẩn bị đầu tư.
+ Khảo sát lập bản đồ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và tính toán khối
lượng san lấp, trồng cây;
+ Tính toán khối lượng san lấp, phủ sét chống thấm, đất và cát để trồng cây;
+ Lấy mẫu nước rỉ rác và phân tích đánh giá các thành phần ô nhiễm làm
cơ sở lựa chọn công nghệ xử lý nước rỉ rác và đầu tư hệ thống xử lý nước rỉ rác.
- Thời gian thực hiện: Quý I, II, III, IV/2022
- Cơ quan chủ trì thực hiện: Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp
với phòng Quản lý đô thị, Ban QLDA Đầu tư và XD thành phố.
- Cơ quan phối hợp: Các phòng, ban, đơn vị liên quan.
8. Đầu tư lắp đặt thùng rác tại khu vực vườn hoa, công viên, quảng trường,
các nhà văn hóa, các trụ sở hành chính như Thành ủy, UBND thành phố, UBND
các xã phường, trong các trường học, các tuyến phố Văn minh... nhằm tăng
cường công tác BVMT tại một số khu vực công cộngvà đơn vị hành chính trên
địa bàn thành phố Vĩnh Yên.
- Nội dung thực hiện:
+ Khảo sát và lựa chọn các vị trí có các hoạt động sinh hoạt công cộng, cộng
đồng trên địa bàn thành phố, các trường học, các tuyến phố Văn minh đã được công
nhận để xem xét đầu tư thùng thu gom, phân loại rác thải;
+ Triển khai đầu tư, lắp đặt và bàn giao cho các địa phương quản lý.
- Thời gian thực hiện: Quý I, II, III, IV/2022
- Cơ quan chủ trì thực hiện: Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với
phòng Quản lý đô thị, Ban QLDA Đầu tư và XD thành phố, UBND các xã, phường.
- Cơ quan phối hợp: Các phòng, ban, đơn vị liên quan.
9. Đầu tư xây dựng mới và cải tạo, nâng cấp hệ thống rãnh thoát nước
thải, thoát nước mưa tại các khu dân cư trên địa bàn thành phố
- Nội dung thực hiện:
+ Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng hệ thống rãnh thoát nước thải và
thoát nước mưa tại các khu dân cư trên địa bàn thành phố.
+ Lập danh mục, khối lượng rãnh thoát nước thải, thoát nước mưa cần cải
tạo, nâng cấp hoặc đầu tư xây dựng mới.
+ Trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư và tổ chức thực hiện.
- Thời gian thực hiện: Quý I, II, III, IV/2022
- Cơ quan chủ trì thực hiện: Phòng Quản lý đô thị phối hợp với Ban QLDA
Đầu tư và XD thành phố, UBND các xã, phường.
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10. Các nhiệm vụ về bảo vệ môi trường theo kế hoạch của Bộ Tài
nguyên và Môi trường và của tỉnh
- Tổ chức các sự kiện về môi trường nhân ngày môi trường;
- Tham gia các hội nghị, tập huấn về môi trường của Bộ Tài nguyên và
Môi trường;
- Các chương trình nạo vét cống rãnh, ao, hồ đầm trên địa bàn thành phố
được đầu tư theo các chương trình, dự án của tỉnh.
- Phát triển công viên cây xanh trên địa bàn thành phố;
- Tạo quỹ quay vòng để hỗ trợ các gia đình đầu tư cho công tác bảo vệ môi
trường (xây nhà vệ sinh đạt chuẩn; hoàn thiện tuyến ống thu gom nước thải).
- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban quản lý khu công
nghiệp quản lý chặt chẽ trong công tác bảo vệ môi trường tại các Khu, Cụm
công nghiệp trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên.
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi
trường, Giấy phép môi trường cho các hộ kinh doanhm doanh nghiệp khi thực
hiện triển khai dự án theo quy định của Luật bảo vệ môi trường năm 2020.
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Kinh phí thực hiện được đảm bảo từ nguồn kinh phí thực hiện Đề án bảo vệ
môi trường thành phố Vĩnh Yên năm 2022, kinh phí đầu tư công trung hạn của các
xã, phường năm 2022 và nguồn xã hội hóa theo quy định.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Tài nguyên và Môi trường:
- Là cơ quan thường trực, giúp UBND thành phố triển khai đôn đốc,
hướng dẫn việc thực hiện kế hoạch, báo cáo tiến độ, kết quả triển khai thực hiện
kế hoạch theo đúng quy định (hằng quý) đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các
phòng, ban chức năng của thành phố, UBND các xã, phường trong quá trình
triển khai thực hiện kế hoạch.
- Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan thực hiện tốt công
tác tuyên truyền phổ biến kiến thức về bảo vệ môi trường cho các doanh nghiệp,
hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn.
- Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan thực hiện tốt công
tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, việc thực hiện các
nội dung Bản cam kết Bảo vệ môi trường và thực hiện nếp sống văn minh đô thị.
- Chủ trì, phối hợp với các phòng ban, đơn vị liên quan và UBND các xã,
phường thực hiện tốt công tác xử lý ô nhiễm môi trường tại các hồ, đầm trên địa
bàn thành phố.
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ, chủ động phối hợp với các đơn vị được
giao chủ trì thực hiện các nhiệm vụ theo nội dung Kế hoạch.
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2. Phòng Quản lý đô thị:
- Chủ trì, phối hợp với UBND các xã, phường kiểm tra, rà soát và đề xuất
UBND thành phố xây mới, cải tạo, nâng cấp hệ thống rãnh thoát nước trên địa
bàn thành phố.
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ, chủ động phối hợp với các đơn vị được
giao chủ trì thực hiện các nhiệm vụ theo nội dung Kế hoạch.
3. Thanh tra thành phố:
Thực hiện tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực bảo
vệ môi trường, chủ động phối hợp với các ngành chức năng của thành phố, UBND
các xã, phường trong công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi
trường của các đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn để kịp thời phát hiện và xử lý
nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật theo quy định.
4. Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thành phố:
Chủ trì, phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Văn hóa –
Thông tin, UBND các xã, phường triển khai thực hiện truyền thông phổ biến
giáo dục pháp luật về môi trường trên các phương tiện thông tin đại chúng, Bảng
thông tin điện tử, hệ thống đài truyền thanh của thành phố.
5. Phòng Giáo dục & Đào tạo thành phố:
Chủ trì, phối hợp với các phòng ban, đơn vị liên quan và UBND các xã,
phường thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền các quy định của pháp luật về bảo vệ
môi trường cho các em học sinh và các nội dung của Đề án.
6. Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng thành phố
- Chủ động kiểm tra, giám sát đôn đốc các đơn vị thực hiện dịch vụ công ích để
đảm bảo công tác thu gom, xử lý rác thải, nước thải trên địa bàn thành phố.
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ, chủ động phối hợp với các đơn vị được
giao chủ trì thực hiện các nhiệm vụ theo nội dung Kế hoạch.
7. Phòng Tài chính- Kế hoạch:
Phối hợp với các đơn vị của thành phố lập dự trù kinh phí đảm bảo cho
việc triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch trên cơ sở nguồn lực của
thành phố trình UBND thành phố theo quy định.
8. Các phòng, ban, đơn vị liên quan:
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp với các ngành
chức năng của tỉnh, thành phố, UBND các xã, phường trong quá trình triển khai
thực hiện Kế hoạch.
9. UBND các xã, phường: Xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện
công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn quản lý.
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- Chủ động phối hợp với các ngành chức năng của thành phố trong quá
trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao đồng thời tổ chức tuyên truyền
các quy định của pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, Đề án bảo vệ môi
trường của thành phố và các nội dung của kế hoạch này trên hệ thống loa đài
truyền thanh của xã, phường.
- Làm tốt công tác kiểm tra, phát hiện để kịp thời xử lý nghiêm đối với các
trường hợp hộ gia đình, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường
trên địa bàn quản lý.
- Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng của thành phố trong quá trình
triển khai thực hiện khảo sát địa điểm xây dựng mới, cải tạo hệ thống rãnh thoát
nước thải tại các khu dân cư cũ thuộc thẩm quyền quản lý của các xã, phường.
10. Đề nghị Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể từ thành phố đến cơ sở
tuyên truyền sâu rộng các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, Đề án bảo
vệ môi trường của thành phố và quá trình triển khai thực hiện các nội dung của Kế
hoạch này đến toàn thể các thành viên, hội viên, đoàn viên mình đồng thời phối hợp
với các ngành chức năng của thành phố trong quá trình triển khai thực hiện các nội
dung của Kế hoạch.
Trên đây là Kế hoạch thực hiện Đề án bảo vệ môi trường thành phố Vĩnh
Yên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trong năm 2022, yêu cầu các
phòng, ban chức năng của thành phố được giao chủ trì thực hiện các nhiệm vụ chủ
động tham mưu UBND thành phố triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao
đảm bảo đúng thời gian và yêu cầu theo nội dung Kế hoạch. Trong quá trình triển
khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ảnh về UBND thành
phố (qua phòng TN&MT tổng hợp) để kịp thời chỉ đạo, giải quyết./.
Nơi nhận:
- TT Thành uỷ, HĐND thành phố (b/c);
- UB MTTQ và các tổ chức đoàn thể thành phố;
- CPCT, CPVP;
- Các phòng, ban chức năng của thành phố;
- UBND các xã, phường.
- Lưu: VT, TNMT.
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