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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TRÀ VINH 
 

Số:                /UBND-NN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Trà Vinh, ngày        tháng  5  năm 2022 
V/v tiếp tục thực hiện tốt công tác vệ sinh  

môi trường, thu gom và xử lý rác thải  
trên địa bàn tỉnh 

             

           Kính gửi:  

- Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; 
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.  

 

Xét Báo cáo số 539/BC-STNMT ngày 26/5/2022 của Sở Tài nguyên và 

Môi trường về kết quả khắc phục những tồn tại trong thực hiện Chỉ thị số 15-
CT/TU, Chỉ thị số 48-CT/TU và Kế hoạch số 01/KH-UBND, Kế hoạch số 

52/KH-UBND trên địa bàn tỉnh theo Công văn số 1551/UBND-NN ngày 
20/4/2022 và Công văn số 1729/UBND-NN ngày 29/4/2022 của UBND tỉnh 

(đính kèm); Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chủ trì, phối hợp với 
Sở Tài nguyên và Môi trường, các sở, ngành và đơn vị có liên quan tiếp tục duy 

trì thực hiện công tác vệ sinh môi trường, thu gom và xử lý rác thải trên địa bàn 
quản lý theo kiến nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Báo cáo số 539/BC-
STNMT ngày 26/5/2022./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên;      
- CT, các PCT.UBND tỉnh; 
- LĐVP; 
- Lưu: VT, NN. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quỳnh Thiện 
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