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KInh g1ri:
- Phông Tài nguyen và Môi trumg huyn;
- Phông Van hóa - Thông tin huyn;
- Dài truyên thanh - PLTH huyn;
- US' ban nhân dan các xâ.
Ngày Nuó'c th gith nàrn 2019 (ngày 22/3) có chü c1 "Water for all —
leaving no one behind" (tam djch là) "Nu'ó'c ciw tat ca - Không ai bj bó lçii
p/i ía sau". Nhärn kêu gi sir quan tarn cüa toãn the gió'i ye các van dê nóng lien
quan den tài nguyen nuó'c mang tInE toàn câu, huóng den tuyên truyen, 4n
dng ye khà nng tiêp cn vó'i nuó'c sch cüa các nhóm x hi nhàrn thçrc hin
rnlic tiêu phát triên ben vikg. Tiêp do, tiêp cn nguôn nrnc hqp 4 sinE, an ton
là nên tang cho sic khOe cong dông và diêu nay rat quan tr9ng dôi vi sir phát
triên ben vttng cho the gici.
D hu'O'ng irng s1r kin quan trçng nay theo ni dung Cong van s
855/STNMT ngày 07/3/20 19 ctXa Si Tài nguyen và Môi tri.thng tinh Quàng Ngi
ye viêc to chrc các hot dng hithng üig "Ngày Nuâc the gii nàrn 2019, Chü
tch UBND hu4n Minh Long chi do:
1. Giao Phông Tài nguyen và Môi trirrng huyn: Chii trI, chii dng
phôi hqp vO'i phOng Van hóa - Thông tin, Dài truyên thanh - PLTH huyn và
UBND các x. to chic các hot dng hithng irng Ngày Nuó'c the giói nàm 2019
bng nhfl'ng hành dng, vic lam thiêt thc nhu: Triên lam, treo bang ron, áp
phIch vói mOt sO khãu hiu cho Ngày Nuoc the giâi nàrn 2019: i) Nuâc cho tat
ca - KhOng ai b bO 1.i phia sau; ii) Nêu tat ca chiiing ta càng nhau chia Se, ai
cfing có Ca hi sir diing nuc sch; iii) Si diing hçp iS' tài nguyn nu'ó'c dê phát
triên ben vUng; iv) giü sch nguOn nuâc de phát triên cong dOng.
2. U5r ban nhân dan các xã: TIch circ dy mnh giáo dçi.c cong dng và
nâng cao nhn thc ye tam quan trng c1ta tài nguyen nithc; phát dng chiên
dj.ch ra quân lam sch 4 sinh sinE rnOi tnthng, khai thông dOng chày, no vet
kenE muo'ng, ao, h, h thông thoát nuc; treo bang ron hithng ü'ng Ngày Nithc
the gith närn 2019 ti tni s& ca quan, dan vj, khu cong cong, nai dOng ngi.thi qua
1ti.
3. V kinh phi thic hin: Ngun kinli phi sçr nghip môi trueing näm
2019.

Yêu cu cáo do'n v có lien quan và UBND cáo x. trin khai thçic hin các
hot dng hu&ng img Ngày Nixóc the giâi nàm 2019 dam bão hiu qua, thiêt
thirc.I.
Nri ithân:

- Nhu' trên;
- CT, các PCT;
- Phông TC-KH huyn;
- VP: C, PCVP;
-LuuVT.

