An Sơn họp triển khai nhân rộng mô hình xây dựng tuyến phố Ông Ích Khiêm: Sáng, Xanh, Sạch, đẹp và đ
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Chiều ngày 19/6/2019, UBND phường họp triển khai nhân rộng mô hình xây dựng
tuyến phố Ông Ích Khiêm: Sáng, Xanh, Sạch, đẹp và đậy đanh, lắp cụm pano tuyên
truyền tại khu vực khối phố 7 và làm mới các cổng chào văn hóa tại khối phố 5.

Đây là mô hình được nhân rộng từ khối phố 1 đã được UBND phường phát động làm năm
2018. Tiếp tục được nhân rông tại khối phố 7 với mục đích tuyên truyền nâng cao nhận thức
trách nhiệm của mỗi người dân, mỗi hộ gia đình, cơ quan đơn vị trong việc chấp hành các quy
định về trật tự đô thị, giữ gìn vệ sinh môi trường, đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định. Không
để chậu cây cảnh, vật dụng gia đình ra đường làm cản trở việc đi bộ trên vỉa hè. Đồng thời cần
có những chế tài phù hợp mang tính giáo dục, răn đe đối với những trường hợp vi phạm, giúp
người dân nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường tuyến đường Ông Ích Khiêm trở thành
tuyến phố An Toàn, Xanh, Sạch, đẹp góp phần xây dựng phường đạt chuẩn văn hóa, văn minh
trước năm 2020.
Cũng thời gian này, khối phố 5 làm mới các cổng chào văn hóa tại khối phố nhằm tiếp tục
thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” việc
xây dựng cổng chào tổ đoàn kết văn hóa, khối phố văn hóa còn là một khẩu hiệu tuyên truyền
để bà con trong tổ đoàn kết, khối phố cùng nhau thực hiện nếp sống văn hóa văn minh đô thị,
gia đình văn hóa, dòng họ văn hóa ở địa phương. Dự kiến các nội dung được thực hiện xong
trong cuối tháng 7 năm 2019.
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