
ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG TÂN QUY ĐÔNG 
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:       /TB-UBND Tân Quy Đông, ngày     tháng 01 năm 2021 
 

THÔNG BÁO  

Về việc thời gian thu gom Tết Tân Sửu năm 2021  

trên địa bàn phường Tân Quy Đông 

 

 Căn cứ Công văn số 12/TB.DVMT ngày 26 tháng 01 năm 2021 của chi 

nhánh dịch vụ môi trường. 

Để đảm bảo môi trường xanh, sạch, đẹp trên địa bàn phường. 

Ủy ban nhân dân phường Tân Quy Đông thông báo đến tất cả nhân dân 

trên địa bàn phường được biết thời gian thu gom rác như sau: 

Thời gian thu gom rác cồng kềnh: Từ ngày 27/01/2021 đến ngày 

04/02/2021 ( nhằm từ 15/12 đến 23/12 âm lịch). Sau ngày 04/02/2021 sẽ không 

thu rác thải cồng kềnh. 

Thời gian thu gom rác thải sinh hoạt từ ngày ra thông báo đến hết ngày 

10/02/2021 ( tức đến hết ngày 29/12 âm lịch) vẫn diễn ra bình thường.  

Riêng ngày 11/02/2021 ( tức ngày 30/12 âm lịch) sẽ thu gom rác 02 

lần/ngày ( vào buổi sáng và buổi chiều). 

Ngày 12/01/2021 ( nhằm mùng 1 Tết) bắt đầu thu gom rác từ 23 giờ 30 

phút. 

Ngày 13/01/2021 ( nhằm mùng 2 Tết) sẽ thu gom rác thải lại bình thường. 

 

Nay Ủy ban nhân dân phường thông báo rộng rãi đến nhân dân trên địa 

bàn phường được biết để bỏ rác đúng theo thời gian nêu trên để công tác vệ sinh 

môi trường trên địa bàn phường Tân Quy Đông được đảm bảo xanh – sạch – 

đẹp./. 

 

Nơi nhận: TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
- MTTQ, các đoàn thể; 

- Cán bộ truyền thanh; 

- Ban nhân dân 04 khóm; 

- Lưu: VT. 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Ngọc Thanh 
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