
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LAI CHÂU 
 

Số:        /UBND-KTN 
 

V/v giao nhiệm vụ triển khai thực 

hiện các hoạt động hưởng ứng 

Chiến dịch làm cho thế giới sạch 

hơn năm 2022 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Lai Châu, ngày       tháng      năm 2022 

 
 

Kính gửi: 
 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

Thực hiện Công văn số 5352/BTNMT-TTTT ngày 12/9/2022 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch 

làm cho thế giới sạch hơn năm 2022 (sao gửi kèm theo); sau khi xem xét, Chủ tịch 

Uỷ ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Giao các sở, ban, ngành tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố theo 

chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm 

cho thế giới sạch hơn năm 2022 trên địa bàn theo yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường tại Công văn số 5352/BTNMT-TTTT ngày 12/9/2022, báo cáo kết quả thực 

hiện về Uỷ ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) trước ngày 

10/10/2022.  

2. Đề nghị các đoàn thể tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai 

Công văn số 5352/BTNMT-TTTT ngày 12/9/2022 trên địa bàn tỉnh theo yêu cầu 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

3. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan có 

liên quan thực hiện nội dung tại mục 1, Công văn này; tổng hợp, hoàn thiện Văn 

bản báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Trung tâm Truyền thông tài nguyên 

và môi trường) trước ngày 15/10/2022 và báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh theo quy 

định. 

Căn cứ nội dung Công văn này, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám 

đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan triển khai 

thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh; 

- V1, V3, CB; 

- Lưu: VT, Kt1, Kt4. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Hà Trọng Hải 
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