Người ký: Ủy ban nhân dân
huyện Minh Long
Email:
minhlong@quangngai.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Quảng Ngãi
Thời gian ký: 06.07.2022
10:13:17 +07:00

UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIT NAM
HUYJN MINH LONG
Dc 1p - Ti do - Hinh phüc
S 2/BC-UBND
Minh Long, ngày 06tháng 7 nàm 2022

BAO CÁO
V vic t chIrc các hott dng htr&ng frng Ngày Môi truô'ng the
gió'i 05 tháng 6; Ngày Dii duo'ng the gi&i; Tháng hành dng vi
môi trrnYng Va Tuãn 1 Biên và Hãi dão nãm 2022
Thirc hin Cong van s 2344/STNMT-MT ngày 20/5/2021 cUa UBND
tinh Quâng Ngài ye vic to chirc các boat dng hithng img Ngày Môi tru&ng
the giâi 05 tháng 6; Ngày D.i duang the gi&i; Tháng hành dng VI môi trithng
va Tuân 1 Biên và Hâi dão nám 2022; UBND huyn Minh Long dà chi dao
các co' quan, ban ngành huyn va UBND các xã xây drng ke hoach to chüc các
boat dng hithng irng Ngày Môi tnr&ng the giói 05 tháng 6; Ngày Dai duong
the giói; Thang hành dng vi môi trtthng và Tuân lé Biên vâ Hài dâo näm
2022. Kêt qua thirc hin, cii the nhu sau:
1. Cong tác clii dto thirc hin:
UBNIL huyn ban hành van bàn nhu sau:
- Cong van s 387/UBND-KTTH ngày 25/5/2022 ye ViC th chc các
boat dng huâng üng Ngày Môi trung the gith 05 tháng 6; Ngày Dai du'o'ng
the giâi; Tháng hành dng vi môi truông và Tuân 1 Biên và Hãi dão näm
2022;
- Chi dao phông Tài nguyen và Môi truè'ng huyn ph& hçp vâi Huyn
Doàn ban hành Kê hoach lien tjch so 39-KHLT/HD-PTN&MT To chirc L ra
quân hu&ng irng Tháng hành dng vi môi tru&ng Ngày Môi trtthng the giâi,
Ngày Dai dircing the giâi nàm 2022.
2. Ni dung cong vic và kt qua thrc hin:
- T chirc L ra quân hrning üng Tháng hành dng vi mOi tnthng nàm
2022, So 1ixçng tham dir: 400 can b, doàn viên, thanh niên, hçc sinh.
- Ra quân d9n v sinh môi tmng, thu gom rác thai, phát quang cay ci
tuyên bi kè Song Phuác Giang, Dja diem: Tuyên bô kè Song Phuâc Giang,
thôn 1, xã Long Hip, huyn Minh Long, So luçmg: 200 can b, Doàn viên
thanh lien.
- Ra quân d9n v sinh môi trung, thu gom rác thai Khu virc H diu
hôa huyn, Dja diem: Khu vrc trong và ngoài Ho diêu hoàn huyn, So lung:
20 can bO, Doàn viên thanh niên.
- Ra quân d911 v sinh môi tmng, thu gom rae thai Cong viên cay xanh
huyên, Dja dim: Khu virc trong và ngoài Cong vien cay xanh huyn, So
hrcing: 30 can b, Hi Lien hip phii n huyn;
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- Diu hành trên các tuyn diRing Trung tam huyn, S luçing: Chi doàn
Cong an huyn: 04 doàn viên (02 xe mô to dn duing, 50 em hçc sinh THCS
trung THCS Long Hip.
- Treo bang ron tuyên tuyn ni dung bào v môi trithng ti các khu virc
cong cong, cáctriic di.thng chInh, tri s& cci quan lam vic và các dja diem phü
hqp vâi Chü de ngày Môi trung the gii 05 tháng 6 näm 2022 "Clii m3t trdi
dill"; chü de Ngày Di durng the giâi nàm 2022 "Hi sink: cling hank d3ng
vi 14ii dwong"; chü dê Tuân lê Biên và Hài dào Vit Nam näm 2022 "Phál
lriên ben vü'n,ç' kink Ii biên gn vó'i báo 1in da ding sink h9c và các h sink
thai biên", so krçng: 40 tam.
Trên day là k& qua t chirc các hoat dng hithng 1mg Ngày Môi tri.rng
the giOi 05 tháng 6; Ngày Dii di.rcing the giói; Tháng hành dng vi môi truông
và Tuân ie Bien và Hâi dâo nàrn 2022 trén dja bàn huyn Minh Long. UBND
huyn Minh Long Báo cáo Sâ Tài nguyen và Môi truYng theo dOi, tong hçp./.
Noi nI:in:
- Sâ TNMT;
- CT, các PCT UBND huyn;
- Phông TNMT huyn;
- VP: C, PCVP;
- Liru VT.

TM. UY BAN NHAN DAN
CHU TICH
CHU TICH

1iiih ThI Xuân Huo'ng

