
UY BAN NHAN DAN 
Tm XA CIA LO 

S: /UBND-DT 
V/v tuyên truyn viêc chän thá 
gia sue, gia cam không dáng quy 
djnh trên dja bàn thj xä. 

CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p - Ti.i do - Hinh phñc 

 

Ca lô, ngày tháng nàm 2021 

Kinh gi.r1: 

- Phông van hóa và thông tin thj xA; 

- Trung tam VHTT và Truyên thông thj xã; 

- UBND các phuèng; 

- UBMT To quc và các t chirc chInh trj xã hi thj xA. 

Hin nay, trén dja bàn thj xâ tinh trng mt s h dan chãn thà rông gia sue 

lam ánh hithng dn giao thông di lui, lam hu hong cay xanh, thàm Co trên lam 

viên va các tuyn dithng lam mt m9 quan, môi trtrOng do th; d dam bào trt tir 

dO thj, môi trurng trên dja bàn. UBND thj x giao Trung tam VHTT và Truyên 

thông thj xã, UBND các phuO'ng thrc hin tuyên truyên các ni dung nhu sau: 

1. T chi'rc tuyên truyn (02 lcn/tucn) trên h thng truyn thanh thj xã, 

truyn thanh các phrnng, kMi xóm; các trang mLng xã hi, ye vic không dugc 

chän thâ gia sue, gia cm lam mt cânh quan, môi truO'ng do thj, lam hu hông cay 

xanh, thàm CO trên khu lam viên, các tuyn dung và các mirc xir pht vi pham 

hành chInh di vó'i các hành vi vi phrn chãn thâ gia sñc, gia cm không diing 

quy djnh: 

- Xi:r pht 500.000 dng dn 1.000.000 dng di vth hành vi vi phm chàn 

thá gia sue, gia cm trong cong viên, vuOn hoa; duçc quy djnh tai  Dim c, Khoàn 

2, Diu 53, Mic 2, Chuang 4, Nghj djnh 139/2017/ND-CP cüa ChInh phü. 

- Xir phtt 60.000 dng dn 600.000 dng di vi hành vi vi phtm ngi.thi 

diu khin, dn dt sue 4t, diu khin xe süc vt kéo vi ph.m quy tc giao thông 

du?ing b; dirge quy djnh ti Diu 10, Mic 1, Chuang 2, Nghj djnh 

100/2019/ND-CP cüa ChInE phU. 

2. Giao Di quàn 1 trt tir do thj thuOng xuyên kim tra, dê kp thii x11 1 

nghiêm các trung hçp vi phm theo dung quy dnh cüa pháp 1ut. 

3. D nghj, UBMT T quc và các t chüc chInh tr xã hi thj xä: 
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- T chtrc tuyên truyn, van dng trong nhân dan thirc hin nghiêm tñc vic 

chãn, thá gia sue dñng no'i quy djnh. 

- Ph bin các quy djnh v mirc xu phtt vi phm hânh chInh dôi vó'i các 

hânh vi vi phm pháp 1ut v chän thá gia sñc trên da bàn thj xä./. 

Noi n/ian: 
- Nhu trên; 
- IT thi üy, TT HDND thi xã (b/c); 

- Chi tich UBND thi xä (b/c); 

- Luu: VT, DT. 

TM.UY BAN NHAN DA 
KT. CHU TICH  )' 
PHO CHU T!CH 

VO Van Hung 
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