
THÔNG BÁO 

Về việc thay đổi thời gian thu gom rác tài nguyên, rác sinh hoạt  

trên địa bàn phường năm 2022 

Thực hiện Công văn số 1663/UBND-PTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2022 

của UBND quận Hải Châu về việc tăng cường quản lý công tác thu gom chất 

thải rắn sinh hoạt (CTRXD) và vệ sinh môi trường trên địa bàn quận Hải Châu. 

UBND phường, kính đề nghị BĐH 33 Tổ dân phố triển khai, thông báo và 

tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân thực hiện tốt một số nội dung như sau: 

1. Thời gian thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt 

Bắt đầu từ ngày 05/10/2022, Xí nghiệp Môi trường Hải Châu thu gom, 

vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trong dân với khung thời gian cụ thể: 

- Đối với các kiệt, hẻm: Thời gian công nhân VSMT thu gom từ 19h00’ 

đến 21h00’ hằng ngày. Công nhân trực tiếp vào từng nhà thu gom bằng xe ba 

gác hoặc các vật dụng thu gom khác.  

- Đối với các tuyến đường: Thời gian công nhân VSMT thu gom từ 

21h00’ đến 23h00’ hằng ngày. 

2. Về thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải cồng kềnh, kích thước 

lớn và chất thải rắn xây dựng (CTRXD) 

Chủ dự án, Hộ gia đình có hoạt động cải tạo, sửa chữa, xây mới có phát 

thải CTRXD liên hệ đăng ký lịch thu gom, vận chuyển CTRXD với UBND 

phường hoặc liên hệ trực tiếp với XNMT Hải Châu (thông qua anh Giác – Đội 

trưởng Đội MT, số điện thoại: 0905712124) để bố trí xuồng, xe thu gom tại 

công trình thi công và vận chuyển về khu vực tập kết để tái sử dụng, xử lý.   

Vậy, UBND phường kính đề nghị Tổ dân phố thông báo cho nhân dân 

được biết và vận động nhân dân tuyệt đối không tập kết rác thải sinh hoạt ra 

đường, đầu kiệt, hẻm trước thời gian quy định trên để đảm bảo VSMT và mỹ 

quan đô thị tại khu dân cư./. 

Nơi nhận: 
- Tổ dân phố (thực hiện) 

- Cấp ủy chi bộ (để biết) 
- Lưu: VT, ĐCXD. 
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Phạm Thị Thanh Thủy 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHƯỜNG HẢI CHÂU I  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:      /TB-UBND 

  

      Hải Châu I, ngày     tháng     năm 2022 
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