
UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HÀM CHÍNH RA MẮT MÔ 
HÌNH ĐIỂM KHU DÂN CƯ BẢO ĐẢM VỆ SINH MỘI TRƯỜNG  

Được sự cho phép của UBMTTQVN huyện Hàm Thuận Bắc và thường trực 
Đảng uỷ xã Hàm Chính. Sau thời gian làm mọi chuẩn bị, sáng ngày 17 tháng 9 năm 
2022 tại nhà văn hoá thôn Ninh Thuận, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hàm 
Chính ra mắt mô hình điểm “Khu dân cư đảm bảo vệ sinh môi trường”. Uỷ ban 
MTTQVN xã đã chọn thôn Ninh Thuận để làm điểm để ra mắt mô hình. 

Đến dự buổi ra mắt mô hình có đồng chí Lê Trung Trung, huyện uỷ viên, phó 
Chủ tịch UBMTTQVN huyện; có đồng chí La Anh Khoa, phó Bí thư thường trực 
Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã; có đồng chí Ung Thanh Khải, phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ 
tịch UBND xã; cùng có các đồng chí toàn thể đoàn viên công đoàn xã; ở thôn có các 
đồng chí cấp uỷ chi bộ, Ban điều hành các thôn; có hơn 100 người dân trong thôn 
Ninh Thuận cùng về dự buổi ra mắt mô hình“Khu dân cư đảm bảo vệ sinh môi 
trường”. 

Tại buổi ra mắt mô hình các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu và bà con nhân 
dân trong thôn đã nghe Ban điều hành thôn Ninh Thuận báo cáo về thực trạng tình 
hình rác thải trên địa bàn thôn; nghe UBND xã thông qua quyết định thành lập Ban chỉ 
đạo xã và quyết định thành lập tổ vận động và xử lý rác thải thôn Ninh Thuận, nghe 
phát biểu hứa hẹn của đại diện các đoàn thể trong thôn. Tại buổi ra mắt mô hình điểm 
Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã đã cho các tổ tự quản trong thôn Ninh Thuận 
ký kết giao ước thi đua về không bỏ rác thải bừa bải gây ô nhiểm, gây mất cảnh quan 
môi trường nhất là ở địa bàn dân cư. Tạo dư luận không tốt với một thôn văn hoá lâu 
năm. Sau đó, các tổ tự quản cũng đã triển khai cho người dân cam kết không bỏ rác 
bừa bải, cam kết tiêu huỷ rác thải tại hộ gia đình không gây ô trường tại cộng đồng dân 
cư, xây dựng và giữ chuẩn thôn văn hoá trong năm 2022 và những năm tiếp theo. 

Cũng qua đó, Uỷ ban Mặt trận TQVN xã kêu gọi người dân không bỏ rác nừa 
bải, nếu người dân không chấp hành sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật và Uỷ ban 
Mặt trận TQVN xã phát động đến các thôn còn lại tiếp tục nhân rông mô hình và phát 
động đến từng người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường chung tại địa phương, 
xây dựng và tạo cảnh quan xã Hàm Chính “Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp” xứng đán với 
một xã Nông thôn mới./.. 
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