K hoch gm hai ni dung chính là tuyên truyn, nâng cao nhn thc cng ng và t chc ra quân tng dn v
sinh môi trng. Theo ó, tng cng tuyên truyn, ph bin n c quan, t chc, cá nhân và h gia ình v ni dung,
lch trình phát ng tng dn v sinh môi trng; tuyên truyn bng nhiu hình thc nh kt hp các bui nói chuyn,
cuc hp, sinh hot t dân ph, chuyên mc truyn hình, phóng s, tin, bài trên báo ài v ni dung k hoch, các
khu vc cha m bo, cha làm tt, nêu gng t chc, cá nhân in hình khuyn khích ng viên; thông báo các t
chc, cá nhân s ng t có khu t trng, các d án, công trình ang thi công... khn trng dn v sinh môi trng m
bo m quan trc Tt Nguyên án.
ng thi, yêu cu các t chc, cá nhân và h gia ình liên h vi Công ty CP Môi trng ô th à Nng, các Xí
nghip Môi trng óng trên a bàn t chc thu gom, vn chuyn rác thi cng knh, kích thc ln trc Tt Nguyên
án. Tuyên truyn, vn ng, kim tra cht ch vic t vàng mã ca các t chc, cá nhân, h gia ình, các h kinh
doanh buôn bán ti khu vc ch, siêu th, trung tâm thng mi nhm m bo v sinh môi trng, m quan ô th và
an toàn phòng cháy cha cháy. ài Phát thanh – Truyn hình à Nng, S Thông tin và Truyn thông, S
Công thng, UBND các qun, huyn có trách nhim thông báo thi gian dng hot ng ch Hoa tp trung ca
thành ph, các qun, huyn trc 19h00 ngày 24-1-2020 (nhm ngày 30-12 Âm lch) thc hin tng dn v
sinh.
Thi gian thu gom vn chuyn rác sinh hot trong nhân dân hoàn thành trc 16h00 ngày 24-1-2020
(nhm ngày 30-12 Âm lch); các ch, siêu th, khu thng mi m bo hoàn thành trc 21h00 ngày 24-12020; công tác v sinh ng ph, ti nc ng, tng dn v sinh các im vui chi, ch hoa hoàn thành trc 23h00
ngày 24-1-2020; tng dn v sinh các im bn pháo hoa hoàn thành trc 2h00 ngày 25-1-2020 (nhm
ngày 1-1 Âm lch).
Sau Tt Nguyên án, công tác v sinh môi trng, thu gom, vn chuyn rác thi thc hin y tr li t ngày 28-12020 (nhm ngày 4-1 Âm lch). Trc, trong và sau Tt Nguyên án nm 2020, các t chc, cá nhân có hot
ng vui chi, gii trí, vn hóa - ngh thut, thng mi ch ng phi hp vi các n v dch v v sinh m bo cnh quan, v
sinh môi trng.
UBND thành ph giao UBND các qun, huyn ch ng xây dng k hoch, t chc thc hin m bo v sinh môi
trng trên a bàn, huy ng nhân dân a phng tham gia tng dn v sinh môi trng; yêu cu các n v liên quan
dng hot ng ch Hoa tp trung ca thành ph, các qun, huyn trc 19h00 ngày 24-1-2020 (nhm ngày 3012 Âm lch) tng dn v sinh. ng thi, t chc rà soát, sa cha hoc thay th các thùng rác công cng ã b xung
cp, h hng nhm m bo thùng rác công cng phi luôn mi; b trí y thùng rác các ni công cng trên a bàn
thành ph, c bit là các ni có din ra các hot ng l hi, l tt, bn pháo hoa và kinh doanh hoa, trái cây, hàng
hóa phc v Tt.
S Xây dng có trách nhim ch o các n v u t, các n v ang thi công khn trng hoàn tr mt ng, va hè, chm
dt vn chuyn t, cát, vt liu xây dng trên a bàn thành ph à Nng trc ngày 22-1-2020 (nhm ngày 28-12
Âm lch), ch ng làm vic vi Công ty C phn Môi trng ô th à Nng tng dn v sinh; ch o Công ty Công viên
- Cây xanh tng cng kim tra, khn trng khc phc h hng các vn hoa, cây xanh, t chc bón phân, ta cành,
chng ngã và v sinh h trng cây, tng cng cây xanh ti các tuyn ng, các im nhn, khu vui chi, gii phân
cách và các khu vc công cng.
UBND thành ph cng giao S Giao thông vn ti tng cng kim tra v sinh ti các bn xe, nhà ga, các khu vc
xe, các khu vc do ngành qun lý m bo v sinh môi trng trong thi gian trc, trong và sau Tt Nguyên án
Canh Tý nm 2020. ng thi, giám sát ti các im trung chuyn hành khách, im dng xe và yêu cu các n v
dch v vn ti hành khách, ch phng tin qun lý tt i vi rác thi sinh; xây dng k hoch dn v sinh, thu gom, vn
chuyn rác thi kp thi trc, trong và sau Tt.
Công ty C phn Môi trng ô th à Nng có trách nhim tp trung ngun lc cho công tác t hàng v sinh, ti nc
ng ph, thu gom, vn chuyn rác phc v ón Tt c truyn; có phng án d phòng tng cng nhân lc, phng tin
không b ng. Trong thi gian 3 ngày 25, 26, 27-1-2019 (tc ngày 1 n ngày 3-1 Âm lch) b trí ngun lc
huy ng sn sàng phc v v sinh môi trng thành ph trong trng hp cn thit.
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