
Ut BAN NHAN DAN 
HUYEN CAM XUYEN 

S& 22Ai /UBND-TNMT 
V& vic trin khai thrc hin phong 

trão chông rae thai nhva 

CQNG HOA xA HO! CHU NGHIA VIfl NAM 
Dc Ip - Ttr do - Hanh phñc 

CdmXuyen, ngàyA2 tháng 9nám 2019 

KInh gfxi: 
- Các co quan, don vi, các tã chirc doãn th dóng trén 

dja bàn huyn; 
- CáC phông ban ngành trvc  thuc UBND huyn. 
- UBND CàC xã, thj trân. 

ThIC hin K hoach  sé' I23/KH-UBND ngày 06/5/20 19 cua UBND tinE Ha 

TInE v trin khai thvc hin phong trào chông rae thai nhra trên dja bàn tinh, 

Ngày 20/5/2019, TJBNID huyn d ban hành K hoach  s 1085/KH-TJBND v 

viC trin khai thçc hin phong trào chông rae thai nhua trén dia bàn huyn. D 

giãm thiEu phát thai nhua, gop phn bào v môi trtthng và trin khai thvc hin 

cO hiu qua phong trào chông rác thai nhlAa; UBND huyn yêu Câu CáC CáC CO 

quan, don vi,  cac to chüc doàn th, cae phông ban, ngãnh trên dja bàn huyn và 

IJBNID cac xA, thj trân thvc hin CáC nôi dung sau: 

1. Phát dng phong trào không sü dung  Chai nhi,ra dirng flute mt lan trong 

phông lam ViC, trong eác hci nghj, h5i thào, CuQe hop; hn ché sfr dung  tüi ni 

lông trong tat cà cáe hoat  di5ng cUa CO quan. Khuyn Ichich sü dung  CáC san 

phAm than thin môi tnthng nhu: sfr dung  eác chai thi.iy tinh dçrng rnrOc, am 

nhôm, Am sr drng rnrOc..... 

2. Tuyên truyn, ph biên tôi eán bô, Cong ehüt, viên ehüe và nguôi lao 

dông guang mu và tiên phong sà diving cac san phAm than thin vói môi trithng, 

nOi không v&i tüi ni - lông và san phAm nhva dung mt lAn trong d&i sSng, sinh 

hoat hang ngày. 

3. TO ehirc ra quân lam v sinh môi trubng, thu gom, phân loal  rae thai 

nhip mi tháng I lAn vào ngày 18 hang tháng theo Chi thj s 05/CT-UBNID 

ngày 15/3/20 17 ciia UBND tinh v ViC tang cu&ng Cong tác v sinh môi tru&ng, 

thu gom, xfr lS' rae thai sinh boat  trên dja bàn tinh; ngoài ra lng ghép vao càc 

dot cao dim nhân cáe ngày l lan v môi tru&ng nhu KS'  nim Ngày môi tfuOng 
Th giOi, Chin djch lam eho th giOi sch han; vào eae phong trào da phãt dng 
nhu ngây Chü nh3t xanh, phong trào "5 không 3 sach". 
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TM. UY BAN NHAN DAN 
T. CHU T!çH 

CHUTICH 

32 
A Hun Duyçt 

UBND huyn yêu cu cãc ca quan, dan vi; các phông, ban, ngânh thuc 

UBND huyn; UBNID các xâ, thj trn vâ d nghj các t chüc doãn the th chirc 

thvc hin các ni dung trên.I. 

No'in/zân: 
- Nhu trén; 
- TTr Huyén ñy; TTr FIDND huyn; 
- Chü tjch, Các PCT UBND huyn; 
-PhôngTNMT; 
- VP HDND-UBND; 
- Luu: VT, TNMT./.p- 
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