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Hoàng Mai, ngày thángOnám 2020

THÔNG BAO
Kt Iun cüa clang chI Phó Chü tich UBND qun Hoàng Mai Do Thanh Tung tai cuôc hop v cong tác duy trI ye sinh môa tru*ng, duy
trI cay xanh, thãm cö theo phân cap trên dja bàn qun bang Mai.
Ngày 13 tháng 02 näm 2020, clang chI Phó Chü tjch UBND qun Hoang Mai D Thanh Tüng dà chü trI cuOc hQp v cong tác duy trI v sinh môi truông, duy
trI cay xanh, thàm cO theo phân cp trên dja bàn qun Hoàng Mai. Tham dr
cuc hçp có lãnh dao, can b các phông, ban, don vj: Quãn 1 Do thj, Tài chmnh, -.
K hoach, Ban Quãn 1' dir an du tu xay dirng, VAn phông HDND — UBND;
Lien danh Cong ty Ca phn djch vi môi trt.thng ThAng Long — Cong ty Ca phn
môi tnthng do thj Thanh TrI.
Sau khi nghe các phông, ban, don vj va Lien danh Cong ty Mo cáo, cAn cü
' kin thng nht cüa các thành viên tham dir, clang chI Phó Chü tjch UBND
Qun - D Thanh Tüng dA thang nhtt kt 1un nhu sau:
1. Cong tác duy trl v sinh môi tru*ng các hng mc chira có trong gói
thu 05/VSMT nAm 2020
- Ban Quàn 1 dr an dAu tu xay dimg ch't trI cüng phông Tài chInh —
hoach, phông Quân 1 dO thj nghiên cüu, tham muu UBND Qun vAn bàn báo
cáo Thành pha tháo gi, huâng dn thanh toán cho don vj v sinh môi trtl&ng; d
xut UBND Thành ph6 phucrng an thirc hin các hang miic chua có trong gói
thu 05/VSMT nAm 2020.
- Ban Quán 1 dir an du tix xây drng ta chirc du thu trong qu 1/2020
theo quy djnh cüa pháp 1ut.
2. Cong tác ba sung hng mIic ttrói ntrrc, rfra throng trên dja bàn
Qun nãm 2020
Các phOng: Tài chInh — Ka hoch, Quãn 1 do thj, Ban Quãn 1 dir an dAu
tu xay dirng thirc hin du thu theo quy djnh cüa pháp 1ut các hang miie tixài
nuâc, rCra dir&ng trên dja bàn Qun näm 2020 sau khi UBND Thành pha chap
thun và Co hixOng dan.
3. Cong tác duy trI cay xanh, thãm cö theo phân cp trên dja bàn qun
Hoàng Mai giai don 2017 — 2020
Ban Quán 1 dir an du tu xäy ding thirc hin theo the diu khoãn trong Hçip
clang Kinh t s 264/HDKH-BQLDA ngày 31/12/2015 giüa Ban quàn 1 dr an

(cu), nay là Ban quãn 1 dir an du tu xay dirng qun Hoàng Mai và Cong ty c
phn Cu din cong trInh d kt thüc hçp dng theo quy djnh cüa pháp lu.t.
Thira 1nh Phó Chü tjch UBND Qun, Vn phông HDND và UBND Qun
thông báo d cac phông, ban, don vj có lien quan bit và t6 chi'rc thrc hin./. 4/
Ncinhn:
-Die ChOtichUBNDQun;
(dê b/c)
- Die D6 Thanh TUng - PCT. UBND Qun;
- CcphOng,ban,dcnvj:QLDT, TCKH, Ban QLDA
DTXD, VP;
- Lien danh Cong ty CP DVMT Thäng Long — Cong ty
CP MTDT Thanh TrI;
- Cong thông tin din tir Qun;
- Luu: VT.
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