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

No'i nhân: 
- Nhu trén; 
- TT thj u, TT HDND (b/c) 
- ChO tjch và PCT UBND thj xä (b/c); 
- Dãng u' các phuO'ng; 
- Cong ty CP Môi tnrOng; 
- Lui VT, TN. 

U( BAN NHAN DAN CONG HOA XA 119! CHU NGHiA VIT NAM 
THI XA CUA LO DEc 1p - Tir do - Hinh phñc 

St: / UBND-TNMT. 
V/v trin khai các chi tiêu D an 
thu gom nu6c thai, rác thai giai 

doan 202 1-2025 

KInh gri: 

Ci'ca Lô, ngày tháng 10 nàm 2022 

- UBND các phumg; 
- Các phàng , ban, do'n vi lien quan. 

Th'rc hin Thông báo kt 1un so 92/TB-UBND ngày 24/10/2022 cüa dông chj 
Doàn Tiên Dung — Chü tjch UBND thj xâ Cira Là ti phiên h9p üy viên UBND thj xà 
tháng 10 nãm 2022 có ni dung: Yêu cu báo cáo barn sat các chi tiêu Be an thu gom, 
x1r 1 rác thai, nuOc thai. D dam báo cong tác VSMT trên da bàn thj xà, UBND thj 
xä Cira Là yeu cu UBND các phiRmg thrc hin các n51 dung sau: 

1. Tang cung cOng tác trin khai thirc hin hiu qua D an thu gom rác thai, 
nuóc thai giai don 202 1-2025 trên dja bàn (Barn vào các chi tiêu cüa D an duçc giao 
thirc hin tin d theo các näm cüa giai domn). 

2. Tp trung th?c hin dt các chi tiêu v du ni nuóc thai cüa các Co S 1uu 
trü, nhà hang, các h kinh doanh t?i  khu du lich (co h SO du noi); di vâi khu dan cu 
phài thirc hin xir l nuc thai ciic b (nurc thai sau khi chày ra mOi trung dt tiêu 
chun loi B) gn vi vic thçrc hin D an khu dan cu kiu mu; chi tiêu v trang bj 
thüng dimg rác hçp v sinh cüa các CO s& luu trct, nhà hang, các co' s kinh doanh, h 
gia dInh. Tang cung cOng tác thanh tra, kim tra vic thic hin thu gom rác ti các 
dim chà' trong khu dan cu theo dja dim, thai gian, tn sut thu gom dam báo v sinh 

môi trithng trên dja bàn cac phung. 

3. Thèd gian UBND thj xã Cira Là dir kiên kim tra vic thixc hin Be an cua các 
phuing dir kiên tü ngày 20 -30 tháng 1 lnãrn 2022 (ljch cii th se duçc gi'ri sau). 

Nhn duçic cong van nay, yêu cau UBND các phung, CáC dm vj lien quan 
nghiêm tüc, khn truo'ng trin khai thic hin. L 

Vö Van Hñng 
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