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PHƯỜNG TÂN QUY ĐÔNG 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:       /TB-UBND Tân Quy Đông, ngày     tháng 7 năm 2020  
 

THÔNG BÁO  

Về việc thời gian thu gom rác cồng kềnh  

trên địa bàn phường Tân Quy Đông 

 

 Căn cứ Công văn số 122/DVMT ngày 14 tháng 7 năm 2020 của chi nhánh 

dịch vụ môi trường. 

Nhằm khắc phục ô nhiễm môi trường trong công tác thu gom rác thải, nhất 

là rác cồng kềnh như: bàn ghế hư, phế thải xây dựng, các cành cây, cỏ rác,…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 cồng kềnh như sau: 

Thời gian: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ, Thứ 6 hằng tuần. 

Lưu ý: Người dân phải tập kết rác cồng kềnh ra các bãi có thùng rác công 

cộng để các xe thu gom rác thực hiện thu gom được thuận tiện. 

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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