
BÁO CÁO THAM LUẬN 

Về kết quả thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy 

về thực hiện Cuộc vận động “Người dân thành phố không xả rác ra 

đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”  

 

 

Kính thưa Hội nghị  

Quận 12 có diện tích tự nhiên 5.274,93 ha, dân số 642.331 người, có địa 

hình trũng thấp với rất nhiều kênh, mương, rạch tự nhiên. Đây là điều kiện 

thuận lợi trong việc tiêu thoát nước, tạo cảnh quan thoáng mát cho khu vực 

nhưng cũng gặp rất nhiều khó khăn trong công tác đảm bảo vệ sinh môi 

trường. Trong những năm gần đây, tốc độ đô thị diễn ra nhanh, dân số tăng cơ 

học rất lớn, còn tình trạng xả rác ra đường và kênh rạch dẫn đến rác lưu cữu ở 

một số tuyền đường gây mất mỹ quan, các tuyến kênh, rạch trên địa bàn quận 

ô nhiễm nặng do rác thải, đất cát bồi lắng, ảnh hưởng đến môi trường sống của 

người dân. 

Triển khai thực hiện Chỉ thị 19 của Ban Thường vụ Thành ủy, Quận ủy 

Quận 12 đã ban hành Nghị quyết số 22-NQ/QU ngày 02/11/2018 về lãnh đạo 

thực hiện Cuộc vận động “Quận 12 văn minh, sạch đẹp”; Ủy ban nhân dân 

quận đã ban hành Kế hoạch số 768/KH-UBND-TNMT ngày 18/01/2019 về 

thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/QU ngày 02/11/2018 của Quận ủy về lãnh đạo 

thực hiện Cuộc vận động “Quận 12 văn minh, sạch đẹp” giai đoạn 2019 - 

2020. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm đặt ra là phải xóa các điểm rác lưu 

cữu trên địa bàn quận và phải nâng cấp, nạo vét, chỉnh trang lại các tuyến 

kênh, rạch. Việc triển khai thực hiện phải có sự tham gia của cả hệ thống chính 

trị các cấp và Nhân dân trên địa bàn quận, đặc biệt là người dân sinh sống dọc 

theo các tuyến sông, kênh, rạch. 

Kính thưa quý Hội nghị 

Để xóa các điểm rác lưu cữu trên địa bàn, UBND Quận 12 đã thực hiện 

nhiều giải pháp: 

 - Tổ chức 84 cuộc đối thoại giữa chính quyền với Nhân dân về thực 

trạng vấn đề vệ sinh môi trường để tuyên truyền, vận động người dân tham gia 

cùng thực hiện Cuộc vận động, đồng thời thực hiện Bản cam kết “Giữ gìn vệ 

sinh môi trường, không xả rác ra đường và kênh rạch” đến các hộ dân đạt 

100%.  

 - Thường xuyên ra quân tổng vệ sinh, vận động nhân dân tổ chức dọn vệ 

sinh trên địa bàn định kỳ hàng tuần. 
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- Tăng cường công tác kiểm tra xử phạt hành vi xả rác không đúng nơi 

quy định trên địa bàn, qua đó đã xử phạt 77 trường hợp vi phạm vệ sinh nơi 

công cộng, với tổng số tiền phạt là 204.100.000 đồng. 

Kết quả: Đã xóa 78/78 điểm ô nhiễm về rác thải, trong đó đã chuyển hóa 30 

điểm thành khu sinh hoạt cộng đồng như sân chơi thể thao, công viên, vườn hoa, 

cây xanh. 

Về cải thiện ô nhiễm kênh rạch: Với mục tiêu cải thiện ô nhiễm môi 

trường các tuyến kênh rạch, nhằm phát huy hiệu quả tiêu thoát nước, phòng 

chống ngập úng và cải tạo mỹ quan môi trường đô thị cho các khu vực dân cư 

trên địa bàn các phường Thạnh Lộc, Thạnh Xuân, An Phú Đông, Thới An nói 

riêng và Quận 12 nói chung, Ủy ban nhân dân Quận 12 đã kiến nghị và được 

Ủy ban nhân dân thành phố thuận chủ trương giao Ủy ban nhân dân Quận 12 

làm chủ đầu tư 18 dự án nạo vét, kiên cố hóa kênh, rạch trên địa bàn Quận 12. 

 Với tổng chiều dài 20km và tổng mức đầu tư 817 tỷ đồng từ nguồn vốn 

Ngân sách Thành phố phân cấp có mục tiêu giai đoạn 2016 - 2020 nằm trên 

địa bàn 04 phường Thạnh Lộc, Thạnh Xuân, An Phú Đông, Thới An. Quá 

trình triển khai thực hiện, Ủy ban nhân dân quận nhận được sự quan tâm, ủng 

hộ của người dân, có hơn 34 hộ dân hiến hơn 1.200 m2 đất để thực hiện dự án. 

Đến nay đã thi công hoàn thành 09/18 dự án; đã khởi công và đang thi công 

07/18 dự án; dự kiến khởi công 02/18 dự án còn lại trong năm 2021.  

Không chỉ 18 dự án trên, các tuyến kênh rạch còn lại tiếp tục nhận được 

sự chung tay góp sức của các đoàn thể và đông đảo Nhân dân cùng tham gia 

thực hiện nạo vét, vớt rác, chỉnh trang. Cụ thể: Quận đoàn đã huy động lực 

lượng đoàn viên thanh niên vớt rác 04 tuyến kênh rạch với tổng chiều dài hơn 

3.000 m, Hội Nông dân vớt rác 01 tuyến với chiều dài hơn 300 m. Ủy ban 

nhân dân 11 phường đã vận động Nhân dân vớt rác 27 tuyến rạch với tổng 

chiều dài hơn 5.000 m. 

Việc nạo vét, vớt rác trên các tuyến kênh rạch không chỉ góp phần cải 

tạo cảnh tạo cảnh quan môi trường, phòng chống dịch bệnh mà còn giúp nâng 

cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư, việc lấn chiếm, vứt rác 

ra kênh rạch đã dân triệt tiêu, nhiều đội tự quản bảo vệ kênh rạch đã được 

thành lập; phong trào tình nguyện vớt rác, lục bình, thu gom rác lưu cữu, dọn 

quang các tuyến đường, chăm sóc trồng cây xanh đã trở thành việc làm thường 

xuyên và định kỳ hàng tuần; qua đó đã tạo vẻ mỹ quan đô thị, tuyến đường 

sạch đẹp trong khu dân cư. 

Kính thưa Hội nghị 

Qua 02 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19/10/2018 của Ban 

Thường vụ Thành ủy, vấn đề ô nhiễm môi trường do rác thải trên địa bàn Quận 
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12 đã đạt được nhiều kết quả tích cực: 

 Công tác tổng vệ sinh tại các khu vực phát sinh rác thải ngày càng được 

quan tâm, không chỉ thực hiện trong những đợt cao điểm do quận phát động 

mà đã trở thành hoạt động hiện thường xuyên, được sự quan tâm, phối hợp của 

cả hệ thống chính trị và sự tham gia của người dân. Hằng tuần, trên địa bàn 

Quận đều có hoạt động tổng vệ sinh do Ủy ban nhân dân 11 phường phối hợp 

với các đoàn thể thực hiện, có sự tham gia tích cực của người dân thực hiện 

nhiều đợt tổng vệ sinh xóa các điểm ô nhiễm về rác thải nhằm duy trì chất 

lượng vệ sinh môi trường, mỹ quan tại các khu vực đã giải quyết, tránh tình 

trạng tái diễn rác lưu cữu.  

Tình hình vệ sinh môi trường đã có chuyển biến tích cực; việc thực hiện 

tổng vệ sinh định kỳ ở các khu dân cư đã tác động tích cực đến nhận thức của 

toàn bộ người dân trong giữ gìn vệ sinh môi trường; một số mô hình cộng 

đồng tham gia bảo vệ môi trường được hình thành và từng bước phát huy hiệu 

quả và lan rộng. 

Nhiều khu vực về rác lưu cữu, khơi thông dòng chảy được tập trung xử 

lý, nhiều điểm chuyển hóa thành khu sinh hoạt cộng đồng, giảm đáng kể việc 

vứt rác ra đường, kênh rạch và nơi công cộng. 

Cuộc vận động được triển khai thực hiện đã tạo được sự đồng thuận cao 

của người dân; cơ quan, đơn vị; thúc đẩy trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, 

lãnh đạo của các cơ quan, đơn vị trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó 

với biến đổi khí hậu.  

Trong thời gian tới, Quận 12 sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt 

được, phấn đấu xây dựng Quận 12 ngày càng xanh, sạch, đẹp. 

Trên đây là báo cáo của Ủy ban nhân dân Quận 12. Kính chúc quý vị đại 

biểu mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc Hội nghị thành công tốt đẹp./. 

 

     ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12 

 

 


