
  

                 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

THỊ XÃ HOÀI NHƠN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:          /UBND-VX 
 

V/v duy trì thực hiện “Ngày 

Chủ nhật xây dựng thị xã  

Hoài Nhơn xanh, sạch, đẹp” 

               

 

                      Kính gửi:  

- Các cơ quan, đơn vị, trường học, cơ sở y tế,  

đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn thị xã; 

-  UBND các xã, phường. 
 

Trong thời gian qua, nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã 

Hoài Nhơn đã tổ chức thực hiện khá tốt “Ngày Chủ nhật xây dựng thị xã Hoài 

Nhơn xanh, sạch, đẹp”, huy động cán bộ, CCVC, Nhân dân tham gia, trở thành nếp 

sống, lối sống đẹp, góp phần xây dựng cảnh quan nông thôn, đô thị Hoài Nhơn tiến 

bộ, văn minh. Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ quan, đơn vị thiếu quan tâm đến công 

tác vệ sinh, xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp tại nơi đặt trụ sở; một số xã, 

phường thiếu giải pháp duy trì thực hiện thường xuyên. 

Nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước Cộng hoà 

Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2020), tiến tới chào mừng Đại hội 

Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XX, Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu Thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị, trường học, cơ sở y tế, lực lượng vũ trang, UBND các xã, 

phường tập trung tổng dọn vệ sinh, tăng cường công tác tuyên truyền, trang trí 

trực quan vào ngày Chủ nhật tuần này (30/8/2020) và duy trì thường xuyên trong 

các tuần tiếp theo. 

Lãnh đạo các phòng, ban, cơ quan trực thuộc UBND thị xã tăng cường 

đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện tại các xã, phường được 

phân công phụ trách.  

Giao Phòng Văn hóa và Thông tin tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện để 

UBND thị xã theo dõi, chỉ đạo.  

Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các 

xã, phường triển khai thực hiện đạt kết quả./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT. UBND thị xã; 

- UBMTTQVN thị xã (ph/hợp); 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trương Đề 

 

Hoài Nhơn, ngày       tháng 8  năm 2020 
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