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1. Về kết quả thực hiện 06 tháng đầu năm 2015:

- Đã triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của công chức, viên
chức và người lao động trong việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, làm
vệ sinh sạch đẹp tại nơi làm việc và địa phương cư trú như treo băng rôn hưởng ứng Ngày Môi
trường thế giới 05/6/2015 tại trụ sở các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Giao thông vận tải kết
hợp các buổi sinh hoạt chuyên đề;

- Phát động đợt cao điểm ra quân trong toàn thể công chức, viên chức và người lao động thực
hiện phong trào trong tháng 3 và 4/2015 đảm bảo mỹ quan đô thị và môi trường theo tiêu chí
“Thành phố môi trường” nhằm thu hút khách du lịch và chào mừng kỉ niệm Ngày Giải phóng
thành phố Đà Nẵng 29/3, Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước 30/4 và
các ngày lễ lớn trong năm;

- Hàng tuần tổ chức ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường tại các đơn vị; vận động công chức,
viên chức và người lao động tham gia công tác trồng và chăm sóc cây xanh, bồn hoa; tham gia
nạo vét, khơi thông cống rãnh; tham gia phát quang cỏ dại, thu gom rác thải tại khu vực văn
phòng làm việc và trước cổng cơ quan các đơn vị trực thuộc Sở Giao thông vận tải; trước các
ngày nghỉ Lễ, công chức, viên chức và người lao động của các đơn vị phối hợp với địa phương
ra quân dọn dẹp vệ sinh trong khu vực; phối hợp với chính quyền địa phương, tổ dân phố xây
dựng các đoạn đường văn minh sạch đẹp – văn minh tự quản; xây dựng nếp sống văn hóa –
văn minh đô thị;

- Đối với các công trình, dự án xây dựng đang triển khai thi công: Sở Giao thông vận tải đã
chỉ đạo các Ban Quản lý Dự án thường xuyên kiểm tra hiện trường nhắc nhở đơn vị thi công
dọn dẹp công trường, tập kết vật liệu xây dựng, tập kết phế thải xây dựng đúng nơi quy định và
yêu cầu đơn vị thi công phải có biện pháp che chắn công trình để không phát sinh bụi bẩn và
đảm bảo an toàn giao thông, đảm bảo môi trường, khơi thông cống rãnh, kênh mương và xử lý
ngập úng cục bộ, cụ thể tại các công trình đang triển khai thi công: Công trình đường Tô Hiệu;
Công trình đường Ngô Sỹ Liên; Công trình Xây dựng đường Nguyễn Tất Thành nối dài; Công
trình Xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư ĐT 605 (Giai đoạn 2); Công trình Xây dựng Hạ
tầng kỹ thuật Khu tái định cư phía Bắc đường vành đai phía Nam (Giai đoạn 3A); Công trình
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Xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Hòa Liên; Hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư số 2 và
số 7 - Trung tâm đô thị mới Tây Bắc; Hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Hòa Nhơn (phục vụ dự
án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi);

- Tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện phong trào Ngày Chủ nhật Xanh – Sạch – Đẹp tại
các tuyến đường, khu vực có vấn đề về môi trường đã được UBND thành phố phân công tại
Công văn số 2690/UBND-QLĐTh ngày 09/4/2013;

- Hoàn thành công tác dọn dẹp vệ sinh, xúc dọn xà bần, giả hạ trên một số tuyến đường với
tổng khối lượng đã thực hiện là 4.290,89 m3. (Bảng tổng hợp khối lượng xúc dọn đã thực hiện
đã gửi Sở Tài nguyên & Môi trường tại Công văn số 2143/SGTVT-QLGTĐT ngày 19/6/2015 của
Sở Giao thông vận tải).

2. Về kế hoạch thực hiện 06 tháng cuối năm 2015:

- Tiếp tục tuyên truyền, vận động cho toàn thể công chức, viên chức và người lao động tại các
phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở Giao thông vận tải chấp hành các quy định pháp luật về bảo
vệ môi trường;

- Hưởng ứng tích cực các đợt ra quân dọn dẹp vệ sinh, nạo vét, khơi thông cống rãnh, kênh
mương do các cấp phát động;

- Hàng tuần, phân công công chức, viên chức và người lao động dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ tại
nơi làm việc và địa phương cư trú;
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- Chỉ đạo các đơn vị thi công dọn dẹp các lô đất trống, giữ gìn, bảo vệ cảnh quan môi
trường; giữ an toàn và vệ sinh lao động, khơi thông cống rãnh, kênh mương, xử lý ngập úng đối
với các công trình, dự án do các đơn vị điều hành, thi công;

- Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện phong trào định kỳ hàng quý, 6 tháng của các các
phòng, ban, đơn vị trực thuộc.

QLGTĐT
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