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Thực hiện thông báo số 255/TB-HĐND ngày 28/12/2018 của Hội đồng nhân
dân thành phố Cẩm Phả về chương trình khảo sát của Thường trực Hội đồng nhân
dân thành phố về thực hiện chủ đề công tác năm 2018 trên địa bàn. UBND phường
Cẩm Thạch báo cáo kết quả cụ thể như sau:
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
1. Ban hành văn bản chỉ đạo
Thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 22/12/2017 của Thành ủy Cẩm
Phả về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; Chương trình hành động số 05/Tr –
UBND ngày 23/01/2018 của UBND thành phố Cẩm Phả về thực hiện chủ đề
công tác năm 2018 của UBND tỉnh Quảng Ninh về “ Bảo vệ và nâng cao chất
lượng môi trường tự nhiên”; Nghị quyết số 08-NQ/ĐU ngày 28/12/2017 của Ban
chấp hành đảng bộ phường về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. UBND phường
xây dựng kế hoạch số 09 /KH-UBND ngày 30/1/2018 để triển khai thực hiện chủ
đề công tác năm. Tập trung chỉ đạo, đề ra các chỉ tiêu cụ thể, phân công nhiệm
vụ, trách nhiệm và công tác phối hợp giữa các ban ngành đoàn thể để tổ chức
thực hiện có hiệu quả.
2. Công tác tuyên truyền
Thường xuyên tuyên truyên trên hệ thống loa truyền thanh của phường, các
khu phố, lồng ghép vào các cuộc họp, hội nghị của phường, của khu phố. Tổ chức
tuyên truyền kế hoạch thực hiện chủ đề năm 2018 của UBND tỉnh Quảng Ninh về “
Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên” tới các khu phố, các cơ quan,
đơn vị trên địa bàn, cam kết thực hiện theo các tiêu chí đề ra trong kế hoạch.
Ủy ban MTTQ, các đoàn thể triển khai công tác tuyên truyền, giám sát, phối
hợp tham gia cùng với chính quyền vận động nhân dân thực hiện chủ đề năm 2018.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Về công tác bảo vệ môi trường trong khu đô thị, khu dân cư:
- Quản lý, giám sát việc thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt, đảm bảo vệ sinh
môi trường trên địa bàn phường.
- Phối hợp với các Đoàn thể chính trị - xã hội phường tổ chức lễ phát động tới
10/10 khu phố triển khai tổng dọn vệ sinh các tuyến đường, ngõ trong khu dân cư và
bốc xúc đất, phát quang cây cối quanh khu vực hang Đá Chồng, hành lang cống thoát
nước thuộc tổ 2, khu Nam Thạch B; Long Thạch A, Sơn Thạch, Hoàng Thạch; tổ chức

nạo vét đất đá các tuyến suối khu dân cư và những điểm gây mất vệ sinh môi trường
trong khu dân cư đảm bảo vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan sạch đẹp. Duy trì thực
hiện tốt mô hình “Ngày chủ nhật xanh” do Chi Hội phũ nữ các khu phố đảm nhận
trong năm có trên 50 đợt ra quân với trên 5.400 lượt người tham gia.
- Rà soát địa điểm, vị trí trồng cây có hoa đã được triển khai thực hiện: Tổ chức
hoạt động tết trồng cây tại tuyến đường Tây Khe Sim với tổng chiều dài là 400m với
số lượng 35 cây Hoa Ban; khu Nam Thạch B trồng 160 cây hoa trang Thái, nhân
dân tổ 5 vận động xã hội hóa trồng 20 chậu hoa giấy; Hội LHPN phường phối
hợp khu Long Thạch A, Hồng Thạch A đảm nhận trồng hoa tại các gốc cây Ngõ
800 Khu Hồng A và đường Khoáng nóng đã trồng hoa với tổng chiều dài 300 m
; khu Long Thạch B trồng 40 cây xưa đỏ tại nhà văn hóa; Hội CCB, Hội phụ nữ
phối hợp khu Hoàng Thạch trồng cây hoa giấy và hoa chiều tím tại Nhà văn
hóa; Hội Nông dân phường phối hợp khu Nam Thạch A trồng trên 50 cây hoa
Huỳnh Anh vàng; khu phố Sơn Thạch vận động nhân dân xã hội hóa trồng trên
30 chậu hoa giấy..
- Tiến hành phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch, Đội Kiểm tra TTĐT và
môi trường, Phòng QLĐT, Đội CSMT thành phố, Công an phường, Lãnh đạo khu
phố kiểm tra và thu hồi giấy phép kinh doanh của 12 cơ sở thu mua phế liệu, đồng
thời UBND phường đã xử phạt vi phạm hành 05 cơ sở với số tiền 11.000.000 đồng
và yêu cầu di dời ra khỏi khu dân cư. Nắm bắt tình hình các hoạt động trong lĩnh vực
khai thác, vận chuyển, chế biến và kinh doanh than trên địa bàn. Trong năm không có
trường hợp nào vi phạm.
- Tuyên truyền vận động, hướng dẫn các hộ chăn nuôi chấp hành đúng các quy
định về vệ sinh chuồng trại, vệ sinh thú y, khuyến khích đăng ký đầu tư lắp đặt, xây
dựng công trình khí sinh học (biogas) để dảm bảo vệ sinh môi trường.
- Thường xuyên kiểm tra, phát hiện nâng cao năng lực trong công tác phòng
cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn, vận động các hộ gia đình, cá nhân trồng rừng có ý
thức chấp hành trong việc bảo vệ rừng, ngăn ngừa các hành vi vi phạm trong khai
thác, mua bán, vận chuyển, kinh doanh , chế biến lâm sản trái phép.
2. Về công tác phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu:
- Tổ chức kiện toàn BCH phòng chống thiên tai và xây dựng kế hoạch
phòng chống thiên tai năm 2018.
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- Kiểm tra, rà soát các tuyến suối thoát nước thoát nước trong khu dân cư lập
kế hoạch nạo vét các tuyến suối trước mùa mưa bão. Tổ chức dọn vệ sinh môi
trường, thu gom rác thải, nạo vét đất đá các tuyến suối khu dân cư; phối hợp với
Công ty TNHH MTV Khe Sim nạo vét đất đá dọn vệ sinh môi trường tại các
tuyến suối thoát nước tại khu phố: Long Thạch B; Hồng Thach B; Bạch Đằng;
Hoàng Thạch và tuyến suối giáp 2 phường Cẩm Thạch - Cẩm Thủy.
- Ngày 13/05/2018 liên phường Cẩm Thạch - Cẩm Thủy đã phối hợp tổ chức
tiến hành tổng dọn vệ sinh phát quang cây cối, bụi dậm, nạo vét bùn đất khơi thông
dòng chảy tại tuyến suối (giáp nhà máy bia Cẩm Phả) giáp ranh 2 phường Cẩm Thủy
- Cẩm Thạch với tổng chiều dài 105m;
- Tổ chức phối hợp với các ngành chức năng thành phố vận động, tuyên truyền
và thông báo yêu cầu di dời 21 hộ nuôi trồng thủy sản không đúng vùng quy hoạch về
khu Vũng Bầu phường Quang Hanh. Hiện nay các hộ đã di dời xong.
III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2019

1.Tiếp tục công tác tuyên truyền thực hiện chủ đề công tác năm 2018 về “ Bảo
vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên”. Đề nghị MTTQ phường, các ban
ngành đoàn thể tiếp tục vận động đoàn viên, hội viên tham gia công tác bảo vệ
môi trường trong cộng đồng dân cư duy trì và đổi mới sáng taọ phát huy mô
hình“Ngày chủ nhật xanh”; rà soát các vị trí có thể trồng cây có hoa tại các tuyến
đường, phố trên địa bàn.
2. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các nguồn thải từ các hoạt động
khai thác than trên địa bàn, các cơ sở tiểu thủ công nghiệp. Kiểm soát các hoạt
động giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn.
3.Tăng cường kiểm soát ô nhiễm tại các tuyến suối, tuyến cống trên địa bàn,
có kế hoạch nạo vét, cải tạo trước mùa mưa bão.
4. Thường xuyên kiểm tra khu vực sườn đồi, khe suối, dưới chân núi đá có
nguy cơ sạt lở, chủ động xây dựng kế hoạch, phương án di dời các hộ dân đến nơi
an toàn khi xảy ra tình hình mưa bão.
5. Phối hợp với các công ty, đơn vị trên địa bàn tích cực trồng cây xanh để
bảo vệ môi trường; vận động nhân dân trồng cây xanh, cây ăn quả, cây có hoa
trong khuôn viên đất của gia đình.
IV. ĐỀ XUÂT, KIẾN NGHỊ:
- Đề nghị thành phố quan tâm đầu tư cải tạo, nâng cấp đoạn cuối tuyến suối
khu Bạch Đằng giáp đường 18A hiện nay bị ứ đọng nước không tiêu thoát kịp
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thời gây mất vệ sinh môi trường nguyên nhân do Cos nền đáy cống thoát nước
phía bên nhà máy xi măng cao (do công ty TNHH Tâm Thành đầu tư).
- Đề nghị thành phố tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp UBND
phường tăng cường trong công tác giám sát, kiểm tra, xử lý đối với các đơn vị,
công ty có hoạt động khai thác, sản xuất, chế biến xi măng, vật liệu xây dựng; cơ
sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp nhỏ lẻ nằm trong khu dân gây ô nhiễm môi
trường trên địa bàn.
Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện chủ đề công tác năm 2018 của
UBND phường Cẩm Thạch./.
Nơi nhận:
- Đoàn khảo sát HĐND T/phố (B/c);
- TT Đảng ủy - HĐND phường (B/c);
- Đ/c Chủ tịch UBND phường;
- MTTQ và các đoàn thể phường(P/h)
- Lưu VP./.
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