
ỦY BAN NHÂN DÂN
              THÀNH PHỐ TAM KỲ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

#SoKyHieuVanBan
V/v phát động hưởng ứng ngày đ
ô thị Việt Nam 08/11 và chung 
tay xây dựng thành phố Xanh-
Sạch-Đẹp.

#DiaDiemNgayBanHanh

Kính gửi:    
- UBND các xã, phường;
- Các Phòng, ban đơn vị thuộc UBND thành phố Tam Kỳ;
- Các hội, đoàn thể;
- Các cơ quan, công sở, doanh nghiệp, đơn vị thuộc       
   tỉnh đóng trên địa bàn thành phố;
- Công ty Cổ phần môi trường đô thị Quảng Nam.

Nhằm hưởng ứng ngày đô thị Việt Nam (08/11), cùng chung tay xây dựng 
thành phố Xanh-Sạch-Đẹp, UBND thành phố Tam Kỳ phát động các hoạt động 
như sau:

1. Các tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư cùng chung tay hưởng ứng 
ngày đ ô thị Việt Nam (08/11) bằng các hành đ ộng thiết thực nh ư : Trồng cây 
xanh, tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường tại các khu vực công cộng, trồng thay 
thế những cây chết, cây chậm phát triển, dọn dẹp vệ sinh cơ quan, trường học,...

2. UBND các xã phường, Trung tâm Văn hóa-Thể thao-Truyền thông thành 
phố tuyên truyền, vận động người dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc 
trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh, thường xuyên tổ chức trồng các loại cây xanh 
tại cơ quan, đơn vị, gia đình, cộng đồng phù hợp với quy hoạch chung tại địa phư
ơng; đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, đảm bảo 
an toàn giao thông và tạo cảnh quan Xanh- Sạch- Đẹp, đường thông hè thoáng... 
qua đó từng bước góp phần bảo vệ, giữ gìn và xây dựng đô thị Tam Kỳ ngày càng 
văn minh hướng đến xây dựng đô thị “Thủ phủ Xanh”.

3. Thời gian thực hiện: Thực hiện trước ngày 08/11/2021, và tiếp tục duy 
trì thực hiện thường xuyên.

4. Địa điểm: Các tuyến đường nội thành, khu dân cư, trong trụ sở cơ quan 
hành chính nhà nước và khu vực xung quanh, trường học, doanh nghiệp và các 
khu vực công cộng khác trên địa bàn thành phố.

5. Đề nghị Công ty Cổ phần môi trường đô thị Quảng Nam bố trí đủ lực lư
ợng, phương tiện thu gom, vận chuyển rác kịp thời.
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UBND thành phố Tam Kỳ đề nghị các cơ quan, đơn vị, hội, đoàn thể, tổ 
chức, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn thành phố và UBND các xã, phường 
triển khai thực hiện kịp thời./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND thành phố (C/đ);
- CT, các PCT;
- Trung tâm Văn hóa-TT-TT thành phố (thực hiện);
- Phòng Quản lý đô thị (theo dõi báo cáo);
- Lưu VT.
(D:\Lac-Ho so cong viec\2021\Cong van UBND\

Phat dong huong ung nay do thi VN\CVUB.doc)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

#ChuKyLanhDao
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