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THÔNG BÁO 

V/v Tổ chức ra quân vệ sinh môi trường, trồng cây xanh 

–––––––––––––––––––––––– 
 

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 02/01/2020 của UBND xã 

Thạch Hưng về việc Tổ chức Tết trồng cây xuân Canh Tý 2020, UBND xã yêu cầu 

các tổ chức, đơn vị thực hiện các nội dung sau: 

- Ngày 05/01/2020 (Bắt đầu lúc 8h sáng) , toàn thể cán bộ thuộc hệ thống 

chính trị UBND xã ra quân Tổng vệ sinh môi trường khuôn viên trụ sở và trông cây 

xanh xung quanh khuôn viên khu thể thao xã. 

- Ban phát triển các thôn tiến hành khảo sát nhu cầu trồng cây xanh ở các 

tuyến và tiếp nhận cây ở trụ sở UBND xã để tổ chức nhân dân ra quân trồng cây 

xanh vào ngày 05/01/2020. 

- Giao thông tin – truyền thanh phát thanh tuyên truyền trên hệ thống truyền 

thanh về việc ra quân vệ sinh môi trường, trồng cây xanh trên địa bàn toàn xã để mọi 

người dân được biết và hưởng ứng tích cực.  

- Giao VP UBND, cán bộ địa chính – môi trường, QLĐT theo dõi, kiểm tra 

tình hình thực hiện của các bộ phận, các thôn tổng hợp báo cáo về UBND trước 

ngày 06/01/2020. 

Trên đây là thông báo ra quân vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, yêu cầu 

cán bộ, nhân dân các thôn, các thành phần liên quan thực hiện nghiêm túc thông báo 

này./. 

Nơi nhận: 
- TT Đảng ủy, HĐND; 
- TT UBMTTQ, Đoàn thể; 

- CT, PCT UBND; 

- VP HĐND – UBND 

- Địa chính – môi trường 

- QLĐT 

- Truyền thanh; 

- 6 thôn; 

- Lưu: VT/UBND. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

P.CHỦ TỊCH 

 

 

 

Phan Tiến Dũng 

 


		2020-01-03T16:04:36+0700
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân xã Thạch Hưng<xathachhung.tpht@hatinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




