
U( BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
TH! XA CIi'A LO Dc 1p - Tir do - Htnh phñc 

So: /UBND-TN Ci,'a Lô, ngày tháng 5 nàm 2021 
V/v t chñc các hott dng Tháng hânh dng 
vI môi tniông hrn5ng irng Ngay Môi trug the gioi 
vàngàyQuôctêDadngsinhhçc näm2021 

KInh g1ri: 
- Các phông ban, dan vj lien quan; 
- UBND các phung. 

Chü dê Ngày Môi tnrng the gii näm 2021 duçc Chuang trInh Môi 
trthng Lien hp quôc (UNEP) 1ira ch9n là "Phiic hôi h sinh thai". Day là nAm 
duc Lien hçp quôc phát dng cho mt Thp k' phitc hôi H sinh thai nhãrn 
ngãn chän và dào ngu'çlc si.r suy thoái cUa h sinh thai trén mi ic dja vâ di 
duong, gi(ip xóa dói giàm nghèo, chông biên dôi khI hu và ngãn chn slr tuyt 
chüng hang lott. 

Ngày Quc t Da dtng sinh hc näm nay vi chü d" Chüng ta là mt 
phân cüa giãi pháp — Vi thiên nhiên". Thông dip nay tiêp tijc chü dê Ngày 
Quôc té Da dng sinh h9c näm 2021 nhäm kêu gpi con nu'O'i song hài hôa vi 
thiên nhiên, áp diing các giái pháp dira vào thiên nhiên dôi vi các van dé toân 
câu ye khI hu, an ninh luang thirc và nguôn nuOc, sinh kê ben vU'ng cho ngu'i 
dan. 

Thirc hin Cong van so 2827/STNMT-BVMT ngày 21/5/2021 cüa Sc Tài 
nguyen và Môi trtthng Ngh An ye vic to chi'rc các hot dng "Tháng hành dng 
vi môi trung", hu&ng 1rng Ngày Môi tnthng the gió'i và Ngày Quôc té Da dng 
sinh h9c nãm 2021; UBND thj xA yêu câu các phông ban, don vj và UBND các 
phuô'ng thrc hin nghiêrn các ni dung sau: 

1. UBND các phuông: 
- To chi.'rc các hott dng tuyên truyên ye chü d và thông dip Ngày Môi 

trrnrng the giii vâ Ngày Quôc tê Da ding sinh h9c nãm 2021; tuyên truyên nâng 
cao nhn thüc cong dOn ye bào v môi trithng; bào v da dng sinh hpc, không 
san bat dng 4t qu hiem, không khai thác, dánh bat thus' hài san bang mIn va 
các phucing thirc khác lam cin kit nguOn igi thug san; 

- DOn dc, chi dio tt cà các kit, nhà hang khu virc lam viên, bãi bin trén 
dja bàn mInh quàn 1 thirc hin v sinh môi trung bài bien trithc kiOt vào thuir 2 
và thu 5 hang tuân; 

- Thurc hin v sinh môi trurng theo k hoch "Ngày Chü nht xanh" tháng 
6 nãm 2021 hithng uirng "Tháng hành dng vi mOi trung". 

2. Cong ty CP MOi trtthng do thj và DVDL Cuira Lô: 
Huy dng phuong tin, nhân 1irc to chuirc thu gom rae thai các khu virc theo 

hçip dông dâ kI ket, vn chuyen trit dê, kjp thai rác thai ti các diem cha d9c 
tuyên duang BInh Minh và các ga ra rác trong khu dan Cu. 



3. Trung tam Van hoá, th thao và TT: 
- Thic hin vic tuyên truyn trén Dài truyn thanh — truyên hInh ye chü dê 

Ngày Môi truè'ng the gi9i và Ngày Quôc tê Da dng sinh hpc nãrn 2021; to chü'c 
dua tin, bài, phóng sir các hoat dng ye cong tác báo v rnôi trung; biêu ducing 
nhimg to chirc, cá nhân, doanh nghip có dóng gop thiêt thirc trong vic bão v 
môi trithng trên dja bàn Thj xã. 

- T chirc treo bang rOn, khu hiu huông irng ye mOi tru'ng. 
4. Phông Tài nguyen và Môi trithng: 
Phân công, b trI can b thung xuyên don dc, kim tra, giám sat cOng 

tác v sinh môi truông trên dja bàn toàn thj xã; thithng xuyen näm bat và báo cáo 
tInh hInh thirc hin cOng tác bão v rnOi tru'è'ng cüa các dcm vi ye UBND thj xã dê chi 
dto thi.rc hiên. 

Nhn duçc Cong van yêu cu các phông, ban lien quan, UBND các phung 
nghiêm tiic thirc hin./. L-- 

Noi nhân: 

- Nhu' trén; 

- TT TIi üy,TT HDND Thj xã; 

- Chi tjch Va CC PCT UBND Thj xã; 
- Dáng u các phuôiig; 

- Luu VT, TN.,A 

TM. Uc BAN NHAN DAN 
KT. CHU T!CH 
PHO CHU T!CH 

Vö Vn Hung' 
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