
UY BAN  N HAN  DAN  
HUYtN  N AM TRl/C 

S6: q-D /UBND-VP 
V /v tang cuong cong tac ki~m tra, 

giam sat ch~t che cac ngu5n thai va 
dam bao v~ sinh moi truong trong dip 

T~t nguyen dan Quy Mao 2023 

Kinh giri: 

C(>N G HOA XA H(>I CHU N GHiA VItT N AM 
l>Qc l~p - Tl}' do - H~nh phuc 

Nam Tn:ic, ngay,IJ thang OJ niim 2023 

- Phong Tai nguyen Moi truong; 

- UBND cac xa, thi tr~n. 

Th1Jc hi~n chi d~o t~i Van ban sd 179/BTNMT-KSONMT ngay 
17/01/2023 cua B9 Tai nguyen va Moi truong, Van ban sd 38/UBND-VP3 ngay 
18/01/2023 cua UBND tinh Nam Dinh vs vi~c tang cuong cong tac kiSm tra, -" 
giam sat ch~t che cac ngu6n thai va dam bao v~ sinh moi truong trong dip TSt 
nguyen dan Quy Mao 2023 ( dinh kem theo ). 

UBND huy~n giao Phong Tai nguyen Moi truong chu tri, phdi hgp vm 
UBND cac xa, thi tr~ va cac dan vi lien quan triSn khai th1Jc hi~n theo n9i dung 
cac van ban tren./. 
Noi nh~n:rJ.fk_ 
- Thucmg trtJC Huy~n tiy; 
- Lanh d~o HDND-UBND huy~n; 
- Nhu kinh gui; 
- Cdng TTDT huy~n; 
-Luu: VT. 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHUTJCH 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH NAM ĐỊNH 

 

Số:           /UBND-VP3 
V/v tăng cường công tác kiểm tra, 

giám sát chặt chẽ các nguồn thải và 
đảm bảo vệ sinh môi trường trong dịp 

Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Nam Định, ngày         tháng 01 năm 2023 

 

Kính gửi:  

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- UBND các huyện, thành phố. 

Uỷ ban nhân dân tỉnh nhận được Văn bản số 179/BTNMT-KSONMT ngày 

17/01/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tăng cường công tác kiểm 

tra, giám sát chặt chẽ các nguồn thải và đảm bảo vệ sinh môi trường trong dịp 

Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. (đính kèm theo) 

Đồng chí Trần Anh Dũng - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh có ý kiến 

chỉ đạo: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các 

huyện, thành phố, các đơn vị liên quan triển khai thực hiện theo nội dung tại văn 

bản trên./. 

 

Nơi nhận: 

- Đ/c PCTTT UBND tỉnh; (để b/c) 
- Như trên; 
- CPVP UBND tỉnh; 
- Lưu: VP1, VP3.  

 

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 

 
Trần Duy Tùng 

   


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-01-18T08:33:59+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định<vanphongubndtinh@namdinh.chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-01-18T08:34:06+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định<vanphongubndtinh@namdinh.chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-01-18T08:34:31+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định<vanphongubndtinh@namdinh.chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!




