
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
THI XA CUA LO Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

     

S& / UBND-TNMT 
V/v don déic trin khai Cong tác v sinh 

môi tnrng trên dja bàn 

C&a Lô, ngày tháng 01 nàm 2022 

 

KInh gui: 

  

- UBNID các phithng; 
- Cong ty CP môi trung do thj và DVDL Ciia Là; 
- Các Ca q.an. aan vj dixçc phn Cong theo k hoach. 

Dê tang cuO'ng thrc hin cong the dm bào v sinh môi tnrng don Têt Nguyen dan 
Nhâm dan 2022 theo kê hoach  cüa UBND thj xã; UBND thj xà yêu câu UBND các phuOng, 
các phông, ban, Ca quan, dan v lien quan tp trung triên khai các nhim vi sau: 

1. UBND các phtrông: 
- Trên ca sâ k hoach  cüa UBND thj xã, UBND các phuO'ng, các ca quan, don 

vj lien quan xay dirng ké hoach dê huy dng hrc lucmg, phân cong nhim vii c11 the v 
sinh môi trwng cho trng khu virc, doin du?ng, tuyên duO'ng duçc giao; các khu dan 
cu, nhà van hoá, dài tu&ng nim liêt s, chg..... 

- Trirc tip thông báo và phân cong can b don dc, giám sat các co quan, 
doanh nghip, don vl,  trirong hçc, khách sn, nhà ngh, nhà hang, toàn the nhan 
dan v sinh rnOi trung trong Ca quan, khách san,  nhà nghi, nha hang; via he các 
tric &thng xung quanh CO quail, don vj và khu dan cu mInh sinh song. 

- Dua tin lien tçic trên phuang tin truyn thanh cüa phithng d các khách san, 
nba nghi, nba hang, ki t, cá nhan, h gia dInh trên dja bàn biêt dê triên khai th?c hin 
ra quân tong dçn v sinh. (Thd'i gian bat dáu tIc 7 gk5' 30 phit den 11 giô' 30 phit 
ngày 23/01/2 022) 

2. Cong Iy CP môi truthng và djch vii du lich  Cira Lô: 
Huy &)ng ti da lirc lugng và phuo'ng tin d bôc, vn chuyên và xu 1 bet 

luçng rác, Cay CO dai  duçYC các don v triên khai lao dng tong v sinh theo quy 
djnh. Tránh không d tInh trng rae ton dpng trên dja bàn trithc, trong và sau Têt 
nguyen dan. 

Nhn duçlC Cong van nay, yêu câu UBND cac phumg, CáC don vj lien quan 
khn truo'ng, nghiêm tüc triên khai thirc hin./. ' _— 

Ncri n/i In: 
- Nhir trên; 
- TT thi ui', TT HDND (b/c) 
- Chñ tjch và PCT UBND thj xä (b/c); 
- Dáng u' các phtrông; 
- Luu VT, TN:,ii( 

TM. U( BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH 
PHO CHU T!CH 

VO Van Hung 
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