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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN KỲ ANH 
 

 

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

Số: 47  / BC-UBND              Kỳ Anh, ngày  28  tháng 3 năm 2019 
 

BÁO CÁO 

Kết quả tổ chức các hoạt động hưởng ứng  

Ngày Nước thế giới (22/3) năm 2019 
 

Thực hiện Kế hoạch số 612/KH-STNMT ngày 13/3/2019 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Nước thế 

giới (22/3) năm 2019, UBND huyện báo cáo kết quả thực hiện trên địa bàn                                        

như sau: 

1. Về công tác triển khai. 

UBND huyện Kỳ Anh đã ban hành Công văn số 266/UBND-TNMT ngày 

18/3/2019 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới (22/3) 

năm 2019 chỉ đạo UBND các xã, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp huyện 

triển khai các hoạt động hưởng ứng: Treo băng rôn, khẩu hiệu, tổ chức tuyên 

truyền liên quan đến các vấn đề giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước, tái sử dụng 

nước, bảo vệ tài nguyên nước; tổ chức đồng loạt ra quân làm vệ sinh, nạo vét hệ 

thống mương thoát nước khu dân cư, làm sạch các nguồn nước; tổ chức kiểm tra 

và rà soát các cá nhân, tổ chức sử dụng tài nguyên nước và xả thải vào nguồn 

nước; tổ chức trồng cây xanh; thực hiện phân loại rác và tái sử dụng rác thải. 

2. Về kết quả thực hiện. 

Từ ngày 18/3/2019 đến ngày 23/3/2019, gắn với việc thực hiện Tiêu chí 

Môi trường và An toàn thực phẩm trong xây dựng nông thôn mới tại các xã đã 

tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về tác hại ô nhiễm môi trường, 

bảo vệ tài nguyên nước, đã huy động hơn 11.000 người ra quân, thu gom được 

hơn 28 tấn rác thải, khơi thông được hơn 60 km cống rãnh, phát quang được hơn 

69 km đường làng, tổ chức trồng và chăm sóc hơn 7.000 cây xanh (biểu kèm 

theo) 

Trên đây là báo cáo về việc thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày 

Nước thế giới (22/3) năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện báo cáo Sở Tài nguyên 

& Môi trường để tổng hợp./. 
Nơi nhận: 
- Sở tài nguyên và môi trường; 

- Chủ tịch, các PCT.UBND huyện; 

- Lưu: VT./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Phạm Văn Dũng 
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