
UBND HUYỆN KON RẪY 

TRUNG TÂM MT&DVĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:      /TB-TTMT Kon Rẫy, ngày     tháng     năm 2023 

THÔNG BÁO 
Về thời gian thu gom và vận chuyển rác thải nhân dịp Tết Nguyên đán 2023  

 

 Kính gửi:  

- Nhân dân, các cơ quan đoàn thể trên địa bàn thị 

trấn Đăk Rve và các xã Tân Lập, Đăk Ruồng; 

- Trung tâm Văn hóa – Thể thao – Du lịch và 

Truyền thông huyện Kon Rẫy. 

Căn cứ Quyết định số 306/QĐ-UBND ngày 21/06/2016 của UBND tỉnh 

Kon Tum về việc thành lập Trung tâm Môi trường và Dịch vụ Đô thị huyện Kon 

Rẫy; Thực hiện Chương trình công tác năm 2023 của Trung tâm Môi trường và 

Dịch vụ Đô thị huyện Kon Rẫy. Trung tâm Môi trường và Dịch vụ Đô thị huyện 

Kon Rẫy kính thông báo đến Nhân dân, các cơ quan đoàn thể trên địa bàn thị 

trấn Đăk Rve và các xã Tân Lập, Đăk Ruồng về lịch trình thu gom, vận chuyển 

rác do đơn vị thực hiện trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 như sau: 

1. Lịch thu gom, vận chuyển rác trước Tết Nguyên đán 

- Đối với các ngày thứ 2, 4, 6 hằng tuần, thực hiện thu gom bình thường 

theo lịch trình cũ. 

- Riêng ngày thứ 5 (19/01/2023, tức ngày 28/12 Âm lịch) tăng chuyến thu 

gom từ 7 giờ 15 phút đến khi kết thúc lộ trình. 

- Đối với ngày thứ 7 (21/01/2023, tức ngày 30/12 Âm lịch), bố trí thu 

gom, vận chuyển rác thải đến 22 giờ cùng ngày. Nhằm bảo đảm không tồn đọng 

rác thải cuối năm, đơn vị kính đề nghị bà con Nhân dân, các cơ quan đoàn thể 

thực hiện bỏ rác trước thời gian 19h00 ngày 21/01/2023 (30/12 Âm lịch) để 

đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ. 

2. Lịch thu gom, vận chuyển rác trong và sau Tết Nguyên đán 

- Các ngày thứ 2, 4 và 6 trong và sau Tết Nguyên đán thực hiện thu gom 

bình thường theo lịch trình cũ. 

Trên đây là Thông báo của Trung tâm Môi trường và Dịch vụ Đô thị 

huyện, kính mong UBND các xã, thị trấn và Trung tâm Văn hóa – Thể thao – 

Du lịch và Truyền thông huyện Kon Rẫy phối hợp tuyên truyền./. 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND huyện (thay b/c);  

- Lưu VT. 

 

 

 

TRUNG TÂM MT&DVĐT 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Lê Đình Phương 
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