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KInhgiri
- Các Co quan, ban, ngành, doân the huyn;
- Uy ban nhân dan các xâ, thj trân.

Thirc hiên Thông báo s 497-TB/TU v kin chi d.o cüa Thumg trgrc
Tinh üy tai buôi giao ban thuô'ng kST ngày 20/02/2017, và cong van so 159/HPN
ngày 14/4/2017 cüa Uy ban MTTQ và các tO chüc CT-XH tinh. UBND huyn
phát dng dçit cao diem ra quân Tong v sinh mOi trithng chào m&ng Ngày giài
phóng Mien nam 30.4 vá ngày Quôc tê lao dng 1.5 trén dja bàn huyn (Ifi' ngày
20/4 den 10/5/201 7). Dê phát buy hiu qua "Ngày ChU nht xanh", Uy ban nhân
dan huyn yêu câu nhu sau:
1. Giao UBND các xã, th trn chi do Cong chu1te trin khai thirc hin
phong trào "Ngày Chñ nhât xanh, gop phân xây dimg khu phO, thôn xóm xanh
sch dçp.
2. Giao Phông Van boa thông tin, Trung tam truyn thông và Van boa
phôi hçip vói phông Tài nguyen và Môi truèng, Trung tam Thüy l?i Giao thông
và Môi trung huyn tuyên truyên miic dIch, nghia cüa "Ngày Chü nhQtt xanh"
tth các Co quan, don vj và mçi tang 1p nhân dan trong huyn.
3. D nghj Uy ban Mt trn T quc và các doàn th huyn chi dao Mt
trn to quOc va các to chu1rc hi thông tin, tuyên truyên và thu dng phôi hçip vó'i
UBND các xà, thj trân to chu1rc v sinh lang, bàn, khu phô dê phát huy hiu qua
phong trào "Ngày Chu nh.t xanh" và nâng cao trách nhim cüa các Co quan, don
vj, tang lap nhân dan trong vic giü gin v sinh mOi trumg.
Uy ban nhân dan huyn yêu cu Thu trithng các Ca quail, ban, ngành,
doàn the huyên, Chu tjch üy ban nhân dan các xã, thj trân triên khai thrc hin./. JNoi nhân:
TM. UY BAN NHAN DAN
- Thuàiig trirc HU, HDND huyn (b/c);
- Lãnh dao UBND huyn;
- Nhu' kInh gi1i;
-VO,V1,TH;
- Luu.
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