
1W BAN NHN DAN 
TH! XA CIXA LO 

S: /UBND-TN 

CONG HOA xA HOI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do - Htnh phñc 

Ct'w Ló, ngày tháng 7 nám 2022 
V/v thng v sinh môi tnrmg t chirc L cu sieu, 
thäp nên tn an các anh hñng ha  s và ngày hi 
Hoa däng, khinh khI câu näm 2022. 

Kinh gfri: 
- Các co quan, to chrc, don vi, trn dia bàn thj xã; 
- UBND các phuè'ng; 
- Cong ty CP Môi trithng do thj và DVDL Cira Lô. 

Thirc hin k hotch s 120/KH-UBND ngày 29/6/2022 t cht'rc L cu siêu 
thàp nên tn an các anh hung, lit s' và ngày Hi Hoa Däng, khinh khI cu näm 
2022. UBNID thj xã Cra Lô giao cho các phông .ban, dcm v, UBND các phumg 
th1rc hin cong tác dam bão v sinh mOi tru1ng theo ni dung sau: 

1. UBND các phumg: 
- T chtrc huy dng lirc luçrng, don vj và các t cht'rc doàn th cüng nhân 

dan don dôc, th1rc hin tong d9n v sinh môi trung trên da bàn vào ngày 9 
tháng 7 näm 2022 (Thir 7). 

- ThiRrng xuyên kim tra, rà soát trên dja bàn phxng d trin khai thu 
gom, xü l rae kp thai, nhât là các diem ch tp kêt rae. 

- Tiêp tc b trI hrc lugng thu gorn rae thai xây drng, kim tra thung 
xuyên môi triRng bãi biên; triên khai tong d9n v sinh môi tri.thng khu virc 
trong, xung quanh Dài tuông nim; riêng dôi vi phiing Nghi Thu bO trI 1p dt 
thüng rác ttm thii thu gom rae thai trong qua trInh to chi'rc L. 

Dêii vol UBND phung Nghi Hái: 
-To chirc thng d9n v sinh mOi truè'ng d9chai ben dung yen sOng Lam 

(bô trI may cat cO, san gt...); chinh trang, don dOe thu gom rác thai trit de tii 
các diem chô', dam bão v sinh mOi truOng, m quan do thj. 

- Bô trI thüng rae tm thñ ti khu virc t chOc; dir báo, có phuong an xir 1 
bèo, rae cháy tü thuçing nguOn lam ành huOng den khu v1rc tO chuc L. Thu gom, 
v sinh môi trung khu virc sau khi tO chi.rc L hoàn tat. 

2. Các don vi chäm soc cay xanh, thàm cö: 
ThuOng xuyên tong dpn VSMT trong và xung quanh khu vrc lam viên, 

thãm hoa, có theo hçp dOng. Thu gom và vn chuyên rae thai ye diem chO phIa 
Tây duOng BInh Minh theo quy djnh. 

3. Cong ty CP Môi truO'ng và djch vi du ljeh COa LO: 
- Thrc hin vic thu gom rae thai khu lam viên, bãi bin, các trVc  duè'ng 

theo dung hp'p dOng, dam bão v sinh môi trung các khu v1re dupe giao, tuyt dôi 
khOng d tinh trng tOn dpng rae thai (nhât là ti phung có eác da diem tO ehue 
Lê, có kê hoach sO 120/KH-UBND kern theo). 

- B trI nhân 1ire, phuong tin vn chuyên trit dé rác thai tti các diem 
ch tui các phuing dung thi gian quy dnh; de bit trong qua trInh ép cun 



rae tai  các dim ch thu gom rác phâi thung xuyên phun xjt, xi.r 1 nithc ri ric 
bang vôi bt hoach  Chioramin B dam báo v sinh môi tnthng, không dê tInh 
trng rae thai và rnrâc ri rác ton dung mat v sinh môi trung và cánh quan (to 
thj. 

4  Phông Tài nguyen và Môi trumg: 
- Tiêp tiic chi dto sang cat bãi bin, v sinh môi trung khu lam viên bi 

biên dam bão luôn s.ch, dçp. 
- Giám sat, chi dio th1rc hin v sinh môi trung cüa các phu6ng, Cong ty (' 

phân Môi trirô'ng truâc , trong, sau thôi gian diên ra L hi; don dOe, kiêm tra, xir 
kjp thô'i các s1r cO phát sinh rác thai (Kern theo danh sách can b3 phông Tài nguyen 
và Mói tru'&ng du'crc phán cong phy trách VSMT tgi các phwOng dê các phu&ng liCn 
h th ly cOng vic,) 

Nhn ducic cong van nay, yêu cu Thu trithng các Co quan, don vj, UBND 
các Phithng, các to chtrc, h gia dmnh, Ca nhân nghiêm tüc tO chirc thirc hin./. L- 

No'i nhIn: 
- Nh's trén; 
- TT thj üy, TI HDND thj xã (b/c); 
- Chü tjch, PCT (kt) UBND thj xã; 
- Luu: VT.UB 

TM. U( BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH 
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