
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XẲ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHÓ PHỦ QUỐC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:o^,^^/lJBND-TNMT Phú Quốc, ngày Aị thảng Ạ- năm 2021

V/v thực hiện Ngày Vì môi
trường Phú Quốc tháng 5

Kính gửi:
'' - Gảc cơ quan, đơn vị, đoàn thể, lực lượng vũ trang đóng

trên địạ bàn thành phố;
- Ban Giám hiệu các trường: THPT Phú Quốc, THPT
-Dượng Đpng, THPT An Thới;

- ủý bau nhân dân các xã, phường;
- Các cơ'sở sản xuât, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn
thârih phố.

Nhằm xây dựng môi trường Phú Quốc xanh, sạch, đẹp chào mừng Ngày
Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2021) và Ngày
Quốc tế Lao động (01/5/2021). ƯBND thành phố Phú Quốc đề nghị các cơ
quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tìiành phố thực hiện "Ngày Vì
môi trường Phú Quốc" tháng 5 năm 2021, với nội dung cụ tìiể như sau:

1. Thay đổi thời gian thực hiện Ngày Vì môi trường Phú Quốc ứi^g 5
theo Kế hoạch số 149/KH-ƯBND ngày 01/4/2021 của ƯBND thành phố Phú
Quốc về việc thực hiện Ngày Vì môi trường Phú Quốc năm 2021 từ ngày
08/5/2021 sang ngày 29/4/2021. Đồng loạt ra quân thực hiện "Ngày Vì môi
trường Phú Quốc" tháng 5 năm 2021 vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 29/4/2021.

2. Các cơ quan, đơn vị, đoàn ứiể, lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn
thành phố tổ chức triển khai các hoạt động theo Kế hoạch số 149/KH-ƯBND
ngày 01/4/2021^ của UBND thành phố Phú Quốc về việc thực hiện Ngày Vì môi
trường Phú Quốc năm 2021.

3. Giao Ban Quản lý Công trình công cộng tổ chức làm vệ sinh tại khu
vực sân bay cũ; bố trí phương tiện thu gom rác, đảm bảo thu gom hết lượng rác
được các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp thành phố, ƯBND các xã, phường,
lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp, hộ gia đinh thu gom trong các đợt ra quân
Ngày Vì môi trường Phú Quốc.

4. ƯBND các xã, phường tổ chức cho Ban nhân dân tất cả các khu phố,
âp huy động người dân làm vệ sinh trên địa bàn quản lý. Riêng ƯBND xã Hàm
Ninh tổ chức làm vệ sinh tại khu vực Cảng Bãi Vòng.

5. Các trường học trên địa bàn thành phố tổ chức làm vệ sinh trong và
xung quanh khuôn viên trường học vào thời gian thích hợp trong ngày
29/4/2021. Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường học thuộc thẩm
quyền quản lý tổ chức thực hiện.



6. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ứiực hiện tổng vệ sinh trong
và xung quanh khuôn viên, bãi biển, đoạn đường đi qua cơ sở.

UBND thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân trên
địa bàn thành phố nghiêm túc thực hiện theo tinh thần công văn này, kịp ứiòd
báo cáo nhanh kết quả thực hiện trước 17 giờ ngày 29/4/2021./. JílTt»<

\<ÍỊ.pHỦ TỊCHNơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch và các PCT ƯBND tiiành phố;
- LĐVP, đ/c Gấm;
- Lưu: VT.

PHO CHỮ TỊCH

Đoàn Văn Tiên



UBND THÀNH PHỐ PHÚ QUỐC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIÉU TRÌNH XỬ LÝ CÔNG VIỆC

* Đơn vi trình: P.TNMT
r

* Nội dung trình xin ý kiên;
+ Ngày nhận HS:
+ Người nhận: DƯỠNG

Công văn về việc thực hiện Ngày Vì môi trường Phú Quốc tháng 5

Kính trình LĐVP xem xét chấp thuận./.
Phú Quốc, ngày 19 tháng 4 năm 2021

CHUYÊN VIÊN TRÌNH

Ý KIÉN LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG
Đặng Thị Hồng Gấm

Kính trình LĐƯB xem xét chấp thuận./.

Phú Quốc, ngày/{^tháng 4 năm 2021

Ỷ KIẺN CŨA LẢNH ĐẠO ƯBND THÁNH PHO

VẮN THƯ TIỂP NHẢN VĂN BẢN

Phú Quốc, ngàỵ (5 tháng 4 năm 2021

Phú Quốc, ngày^ thảng 4 năm 202ĩ
CHỦ TỊCH

(HOẶC PHÓ CHỦ TỊCH)
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