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Hu ht các tuyn ng, khu dân c trên a bàn thành ph u t thùng rác ngi dân b rác sinh hot. Tuy nhiên, tình
trng ngi dân vt rác ba bãi ri châm la t, khói bay mt mù vn din ra mt s ni. iu này không ch gây ô nhim
môi trng mà còn tim n nguy c cháy n.
Cnh t rác khói bay mù mt khu ô th Phc Lý, phng Hòa An (qun Cm L) hi tháng 9-2020. nh: PHNG
CHI
khu ô th Phc Lý thuc a bàn hai phng Hòa An (qun Cm L) và phng Hòa Minh (qun Liên Chiu), tình trng
ngi dân vt rác ba bãi thành tng ng xy ra khá nhiu, gây ô nhim môi trng. Không ch vy, ngi dân còn
châm la t khin khói bay mù mt, to nên hình nh phn cm. Theo ông Nguyn Vn S, Phó Ch tch UBND phng
Hòa An, chn chnh tình trng này, bên cnh vic thng xuyên tuyên truyn ngi dân không , t rác gây ô nhim
môi trng, cnh báo nguy c xy ra cháy n, UBND phng Hòa An còn t chc cho xe thu gom rác a n ni tiêu
hy. Tuy vy, ông S cng cho bit, vn có tình trng nhng ngi nht chai bao phát hin có dây in hay lp xe trong
rác thì h lén lút t ly ng, st nên lc lng chc nng khó phát hin, x lý kp thi.
Thi thong a bàn phng Hòa Khánh Nam (qun Liên Chiu) cng xy ra tình trng mt s ngi dân t rác ba bãi, to
khói bi, gây ô nhim môi trng. Tình trng trên hay xy ra các khu vc cui các tuyn ng Nam Cao, M Sut,
Hoàng Vn Thái... Ông Bùi Trung Khánh, Phó Ch tch UBND phng Hòa Khánh Nam cho bit, nhm xây
dng cnh quan môi trng xanh - sch - p trên a bàn, UBND phng Hòa Khánh Nam thng xuyên t chc tuyên
truyn, yêu cu ngi dân phi b rác sinh hot úng ni quy nh, không t ý t rác ba bãi. Trng hp phát hin ngi nào
t ý t rác trái quy nh, lc lng chc nng ca phng ngn chn, x lý nghiêm theo quy nh pháp lut.
Thi gian qua, ti mt s tuyn ng nh: Chu Huy Mân, Lê c Th, H Hán Thng... a bàn phng Ni Hiên ông (qun
Sn Trà) thnh thong cng xy ra tình trng ngi dân t các loi rác thi, khói bay vào khu dân c, gây ô nhim
môi trng, khin nhiu ngi bc xúc. Ch N.T.A (nhà ng Chu Huy Mân, phng Ni Hiên ông) chia s, nhiu lúc
trên di phân cách ng Chu Huy Mân, ngi ta b rác, khóm th thành tng ng nhch nhác. Thy không ai dn,
mt s ngi châm la t. Ông Cao ình Hi, Ch tch UBND phng Ni Hiên ông tha nhn, tình trng ngi dân x, t rác
mt s ni có xy ra, tuy nhiên ch là mt s trng hp cá bit, ch không ph bin. UBND phng Ni Hiên ông s tip tc
y mnh công tác tuyên truyn ngi dân b rác úng ni quy nh cng nh tng cng kim tra, x lý nhm ngn nga tình
trng x, t rác ba bãi.
Theo s liu thng kê ca Phòng Cnh sát Phòng cháy-cha cháy và cu nn-cu h (PCCC&CNCH) Công an
thành ph à Nng, trong 9 tháng u nm 2020, n v nhn 273 tin cháy c, rác, tr in... xy ra trên a bàn thành ph.
Phòng Cnh sát PCCC&CNCH xut 451 lt phng tin, 3.141 lt cán b, chin s n hin trng khng ch, dp la, tránh
cháy lan có th gây thit hi nhà dân. i úy ào Ngc Trung, i trng i Tham mu Phòng Cnh sát PCCC&CNCH
cho hay, hu ht các v cháy do t rác u không truy tìm c ngi t x pht, rn e. Do ó, tránh tình trng cháy n,
các c quan chc nng, chính quyn a phng cn y mnh tuyên truyn, cng nh có bin pháp chn chnh, ngn chn
tình trng t rác ba bãi xy ra trên a bàn thành ph.
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