Nhm m bo công tác v sinh môi trng, cnh quan ô th nhân dp Tt Dng lch nm 2019 và thc
hin Ch th 04 ca UBND thành ph à Nng v vic chn chnh và tng cng hiu lc công tác qun lý hot ng
qung cáo rao vt trên a bàn à Nng, sáng 23/12/2018, UBND qun Ng Hành Sn t chc ra quân tng dn v
sinh môi trng, xóa qung cáo, rao vt trên a bàn.
Sáng ch nht, các oàn viên, hi viên và ngi dân trên a bàn qun tp trung ti các tuyn ng, khu
vc ô nhim, các im tp kt rác tham gia dn v sinh môi trng, phát quang c di, thu gom rác thi giá h xà
bn úng ni quy nh. Cùng vi ó, lc lng oàn viên các i nhóm tình nguyn duy trì nh k mi tháng 2 ln vào
ngày th 7 hoc ch nht ra quân tháo g, ty xóa các mu qung cáo dán sai quy nh. Cùng vi ó là y mnh
tuyên truyn, phát ng phong trào không dán qung cáo, rao vt trái quy nh gn vi khuyn khích ngi dân
phát hin, ngn chn và xóa b các qung cáo, rao vt trái phép.

oàn thanh niên S Vn hóa, th thao xóa qung cáo rao vt trên a bàn phng M An
oàn viên Nguyn Hng Quân, Chi oàn An Thng, M An, chia s: Em ngh là oàn viên thanh
niên chúng ta nên tích cc tham gia các hot ng tình nguyn vì cng ng. Bn thân em luôn sp xp thi gian
cui tun tham gia nhng bui ra quân tng dn v sinh môi trng, xóa qung cáo rao vt sai quy nh, góp mt
phn nh bé công sc trong công cuc xây dng nên qun Ng Hành Sn nói riêng, thành ph à Nng nói
chung ngày càng xanh, sch, p, áng sng.
Trc ó, UBND qun phi hp S Vn hóa, th thao và huy ng hn 100 oàn viên thanh niên ca 02 n
v, lc lng này c phân chia thành tng nhóm nh t 5 n 7 oàn viên i dc các tuyn ng chính trên a bàn qun
kim tra và tháo g, ty xóa các mu qung cáo dán sai quy nh trên các tr in, ct èn, bc tng… Thông qua
hot ng này góp phn tuyên truyn, nâng cao nhn thc ca ngi dân trong vic xây dng np sng vn minh, m
quan ô th.
Anh Nguyn Thanh Phng, Bí th Chi oàn Nhà hát tung Nguyn Hin Dnh, cho bit: Mi oàn viên
thanh niên S Vn hóa, th thao luôn nêu cao tinh thn trách nhim chung tay xây dng thành ph à Nng tr
nên áng sng. c bit là góp phn gii quyt vn vn rác qung cáo rao vt làm mt m quan ô th.
Vic x lý qung cáo rao, x lý ô nhim ti các lô t trng là mt vic làm ht sc khó khn, cn phi to c s
chuyn bin tích cc v mt nhn thc và hành ng ca mi ngi dân và các t chc, cá nhân trong vic hng n mc
tiêu chung xây dng thành ph à Nng xanh, thân thin./.
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