
ỦY BAN NHÂN DÂN                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   HUYỆN CHƯPĂH                                      Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 
 

Số:           /UBND-KT                                   ChưPăh, ngày       tháng  4 năm 2020 

V/v tăng cường một số biện pháp  

quản lý chất thải trên địa bàn tỉnh  

 để phòng, chống dịch Covid-19. 

 

                                       Kính gửi: 

                                                       - Phòng Tài nguyên và Môi trường; 

 - Các phòng, ban, đơn vị; 

 - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
               

           Theo Công văn số 1242/STNMT-CCBVMT  ngày 10/4/2020 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường về việc tăng cường một số biện pháp quản lý chất thải trên 

địa bàn tỉnh để phòng, chống dịch Covid-19 (có gửi kèm theo);  

 Ủy ban nhân dân huyện giao phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối 

hợp với các đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tham mưu Ủy 

ban nhân dân huyện tăng cường một số biện pháp quản lý chất thải trên địa bàn 

huyện để phòng, chống dịch Covid-19 theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi 

trường tại Công văn nêu trên. 

 Yêu cầu phòng Tài nguyên và Môi trường, các phòng, ban, đơn vị và Ủy ban 

nhân dân các xã, thị trấn triển khai thực hiện./. 
 
 

 Nơi nhận:                                                                                    TM.UỶ BAN NHÂN DÂN  

- Như trên;                                                                                                             CHỦ TỊCH                                                                           
- Lãnh đạo UBND huyện;                                                                           

- Chánh VP, các PVP;     
- Lưu: VT, CVKT.                                                   
                                                                   

                                                                                               

                                                                                                     Nay Kiên  
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