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KÉ HOẠCH

tm àng Liên họp quốc phát động đuạc Việt Nam tổ chúc tù năm 1982 đên nay đã 
trả thành phong trào rộng khấp trên phạm vi cả nuóc, góp phần nâng cao nhận thúc 
của nguôi dân về báo vệ môi truòng, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển bền vũng 
và úng phó vóì biến đổi khi hậu.

Chù đề Ngày Môi truòng thế giói 05/6/2019 là "Ô nhiễm không khí và hành 
động của chúng ta" (Air PoHutìon) nhằm kêu gpi tât cả các quôc gia, cộng đông cùng 
hành động trong việc giảm thiểu íìhũng chất đpc hại ra môi truòng không khí trong 
các hoạt dộng sản xuất kinh doanh trên toàn câu. Theo báo cáo của Liên họp quôc, 
mỗi năm trên thế giói có khoáng 7 triệu nguòi chết sóm do ô nhiễm không khí, trong 
đó khu vục Châu Á - Thái Bình Duong có gần 4 triệu nguòd. Ô nhiễm không khì 
ảnh huỏng đến súc khỏe con nguôi và tăng truòng kinh tế vói khoảng 92% nguòi 
dân trên toàn thế giói không đuọc hít thỏ không khí sạch, gây thiệt hại cho nen kinh 
tế toàn cầu 5 nghìn tỷ đô la mỗi năm. Ô nhiễm ôzôn trên mặt đất dụ kiến sẽ làm 
giám 26% năng suất cây trồng chù lục vào năm 2030. Ô nhiễm không khí đã và đang 
là một thách thúc lón đối vói cộng đông và toàn xã hội.

Đe tổ chúc thprc hiện chuỗi hoạt động thuộc "7M?7g đọM g v í /MÔ: "
huông /mg Ngày Môi truòng thế giói 05/6/2019, UBND tình ban hành kế hoạch 
triển khai nhu sau:

1. Thòi gian phát động huáng úng
Tù tháng 6 cho đến hết tháng 7 năm 2019.

2. Các cu quan, Ban, ngành, đoàn thể - chí trì - xã h$ì, truòmg h?c, đom 
vj đóng trên đ;a bàn tình theo chúc năng nhì$m vy đuyc giao, t$p trung triển 
khai các hoạt đpng

Thục hi^n chủ truong dổi mói hình thúc tổ chúc các ho^t động huòng úng 
Ngày Môi truòng thế giói 05/6/2019 theo huóng tiết ki^m, hiệu quá, chú trọng vào 
các hoạt đqng thục tiễn có súc lan tỏa và ảnh huòng mạnh mẽ đên nhận thúc của 
cqng đồng.

Tiếp tục tăng cuông thục hiện mqt số nhi$m vụ, gìái pháp cáp bách về bào vệ 
môi tĩuòng theo Chì thỊ sé 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 cùa Thú tuóng Chính phù, Công 
văn sô 51 l/UBND-NN&MT ngày 20/01/2017 của UBND tình về vì^c thục hi^n một 
sô nhi^m vụ, giải pháp cấp bách về bảo v$ môl truòng; kiểm tra, xù lý việc xà thái gây



ô titiìctn niôì tnròng vá Ngii) (.]uyet so 06-NQ/^rU ngày ! 7/4/2017 cùa Ban chấp hành 
Đáng bp Tit^h về vi?c tăng ctròng công tác bào V? môi truòng trên đia bàn tình; tăng 
cotn^ tìmc h)?n ticu chí so ! 7 về môi tMÒng trong Chuông trình myc tiêu quốc gia xây 
d),mg nông Otôn mói giai do$ui 2017 - 2020....

T$p trung triển khai Ke hoạch hành dộng Quốc gia về quán lý chât luqmg 
không khí dến năm 2020, tầm nhìn dến năm 2025 theo phân công của Thủ tuóng 
Chính phù t^i Quyết đinh sá 985a/QĐ-TTg ngày 01/6/2016; Kê hoạch sô 
10745/^b^-UBND ngày 06/12/2018 cùa UBND tình ve bào vệ môi truòng tinh ^  
Lăk năm 2019; Công văn số 604/STNMT-BVMT ngày 21/3/2018 cùa sỏ  Tài 
nguyên và Môi truòng vê việc thục hiện các quy đình pháp luật vê kiêm soát nguôn 
thài khí công nghiệp.

Tổ chúc các hoạt dqng tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chủ đề Ngày 
Môi truòng thế giói năm 2019; phổ biến, giói thiệu các mô hình tiên tiến báo vệ tái 
nguyên thiên nhiên và môì truòng; khuyến khích, hỗ trọ và tạo điều kiện cho các hoạt 
động bào vệ môi truòng do nguòi dân và cqng đồng tụ khỏi xuóng; đồng thcrí phổ biến 
thông tin cho cộng đông vê tác hại cùa ô nhiễm không khí và lọi ích của việc sủ dụng 
các phuong tiện công cộng đốì vói môi truòng không khí.

Tập trung triển khai phong trào "Chống rác thài nhụa" vói nội dung "Giải quyết 
ô nhiêm môi truòng do rác thải nhụa gây ra là nhiệm vụ cấp bách, đòi hòi phái thục 
hiện thuòng xuyên, có sụ tham gia cùa nhiều cấp, nhiều ngành và của toàn xã hội" theo 
tình thân chì đạo cùa Thủ tuóng Chính phú tại Thu ngỏ số 161/LE)CP ngày 25/4/2019; 
Ke hoạch số 11196/KH-UBND ngày 20/12/2018 của UBND tình về khai phát 
động phong trào "Chống rác thài nhụa" trên địa bàn tinh; xác định và triển khai các 
nhiệm vụ trọng tăm nhằm giải ^uyết nhũng vấn đề môi truòng búc xúc, tồn đọng cùa 
ngành, địa phuong; tích cục trlên khai các chuông trình cụ the về phân loai, thu gom, 
vận chuyển, xù lý chát thài ran sinh hoạt đô th; và nông thôn.

Tổ chúc ra quân làm vệ sinh môi truòng, thu gom xù lý chát thải, khoi thông 
dòng cháy, nạo vét kênh muong, ao hô hệ thông thoát nuóc....

Tổ chúc các hoạt động huóng tói cqng đồng vì bào vệ môì truòng khác nhu: 
chuông trình giáo duc môi truòng, giáo dục bảo tồn đa dạng sinh học cho cqng 
đồng; sủ dụng hqp lý và tiêt kì$m các nguôn tài nguyên thiên nhiên; bào vệ nguồn 
nuóc; thục hiện các hoạt đqng tái chê, ngày hội sông xanh, thì làm sàn phâm tái 
chế...; tăng cuông sù dụng các sản phẩm tù vật li^u thân thiện vói môi truòng thay 
thế túi nllon, sù dụng các sàn phẩm nhụa có khà năng táì chế, tál sủ dyng; lồng 
ghép các hoạt động thúc đây việc thục hiện các mô hình du lịch bên vũng; khánh 
thành, bàn giao các công trình bào v$ môi truòng....

Phát đpng phong trào đi bq, đì xe đ^p, sù dụng phuong ti^n giao thông công 
cpn^, hạn chế các phuong ti?n giao thông cá nhân (ô tô, xe máy) đê gìàm thiêu 
nguon găy ô nhiễm không khí; phong trào trồng cây xanh trong các khu đô thị, khu 
dăn cu; hạn chế vì$c đát chất thài nông nghiệp sau thu hoạch tạì các khu vục nông 
thôn.



^  Huy dpng cán bp, công nhân, hpc sinh, sinh viên các truòng hpc tham gia
các ìioạt đpng dpn V? sinh, phát quang bqi rậm, thu gom nh^t rác th J  idiu vục xung 
quauh, !ân cận và duy trì các hoạt dpng này hàng tuần. Huy đqng s^ tham gia cùa 
cqng dong doi vái vi^c giám sát khí thái phát sinh tù các co sỏ công nghi$p, năng 
tu?ng, giao thông, xây d\rng và các nguồn thái khác.

Phát hì$n, biểu duong, khen thuòng để đqng viên kịp thòi nhũng cá nhân, 
tập thê có nhiêu thành tích xuât săc trong bảo vệ môi truòng, báo tồn đa dạng sinh 
hqc, phát triển bền vũng; khuyến khích các doanh nghiệp và co sỏ sản xuât kính 
doanh tham gia xă hội hóa công tác báo vệ môi truòng, thục hi$n trách nhiệm xã 
hội, trong đó có trách nhiệm bào vệ môi tnròng.

Tổ chúc treo băng rôn, panô, khẩu hiệu, áp phích về chủ đề báo vệ tài nguyên 
thiên nhiên và môi truròng ỏ noi công cqng, đuròng phố chính, trụ sỏ co quan, noi 
đông nguòi qua lại theo một trong các nội dung sau:

^  NTiiệr /lírÔMg MMg TVgậy giói
* Ô ÁrMng và Mu/: cM cAMMg
* Giải ó n/::ễÍM và
* /Vó: vó: Mu Mtr<a í/Mg /ÓM
* H<ậy ngAr íTMtýc vMt Mc, Aậv í/ọn Mc /TM'Ó'C A/:: /MMỘM

^  Bỏo vệ /MÔ: /TM̂ÒMg /ò M<? vệ Jố/:g cM cAMg to
* Có/:g Mg/::^ Ma, /::ệ/: Mo pM: vó: Mo V# /MÓ: tTM-ÒMg
* A/ỗ: MgM̂òỸ /Mộr MM/: <ÍỘMg v: /MÓ: iTM-ÒMg ̂ M/: - - Đo?
* P: /M-oMg /o: <íốr MM-ÓC, /:ộv g::? /ọy /MÒM XOM/: vò /Ò/M ^ọcA /MÔ: iTM̂ÒMg
* rAo/M g:'o vói cAÓMg ró: cAốMg /ọ: ó /:/::ễw AAÓMg ̂ /::
* C/iMMg rọy MgÕM cM" d M/::ễw ÁrMMg AA:
* Ãóc /ò MgMồM góy ô M/::ềw /MÓ: IryÒMg, Aộy /Ò/M .yọcA /*óc ỏ /Mọ: Moi
* TrồMg r/:ấ/M /MỘr cộy XOM/: /ò r/:é/M /Mọr MM/: đ'ỘMg v: /MÓ: rrô ÒMg
3. Sá Tàí nguyên và Môi trvòng
Chịu trách nhiệm chính, giúp UBND tình tổ chúc, kiểm tra và đôn dốc các 

hoạt động "77:ÓMg /MM/: dọMg v: /MÓ: trMÒMg " huỏng úng Ngày Môi truòng thế giói 
05/6/2019.

Bố trí kinh phí thục hi^n các cụm panô tuyên truyền, tổ chúc treo băng rôn, 
áp phích vói chú đề "G M/::ẫ/M ^Mng ^/:: vò /:ÒM/: dìpMg cóo c/:MMg ro " và báo vê 
môi tnròng tại các noi công cộng, các tuyên đuòng chính, tại trụ sò co quan, noi 
đông nguòi qua lại.

Huóng dẫn các sỏ, ban, ngành, đoàn thể - chính trị - xã hqi, truòng hqc, lục 
luọng vũ trang, UBND các huyện, th; xã Buôn Hồ và thành phố Buôn Ma Thuật, 
các co quan trung uong đóng trên địa bàn tình thục hiện các hoạt đqng "7?:ÓMg 
MM/: d'p/:g v: /MÔ: rrMMg" huỏng úng Ngày Môi truòng thế giói 05/6/2019.

Tập trung triển khai mpt so nqi dung, giải pháp tăng cuông quán lý tài 
nguyên, bảo v^ môi truòng, chù đpng phòng, chống thiên tai, thích úng vói biên



dổi khi hpu theo Ngh; quyết sá 01/NQ-CP ngáy Oi/01/2019 về nhí^m giáì pháp 
chù yểu thì̂ rc hi^n Kc ho^ch phát triển kinh tê xă hpi vá dp' toán ngán sách nhà 
nuóc nãm 2019.

Dầy manh các hoạt d$ng tuyên truyền về báo vệ môi truòng, phát triển bền 
\irng, úmg phó vái biến dổi khí hâu; tác hại của ô nhiễm không khí đôi vái kinh tê, xã 
hpì, môi truòng; đjnh huóng các bi^n pháp giám thiểu phát sinh khí thải đpc hai trong 
dòri sáng háng ngáy; sù dụng tiết kiệm, hi^u quá các nguồn tái nguyên thiên nhiên; 
kliuyên khích và v ^  dộng nguôi dân tham gia Chiến dịch ''Nói không vói sán phâm 
nliụa dùng mqt lán''; nhăc nhỏ, tạo diều kiện cho mọi tô chúc, cá nhán vá công dông 
thục hiên quyền vá nghĩa vụ tham gia báo vệ môi truòng.

Tiếp tục huóng dẫn việc thục hiện việc dầu tu, lắp dăt và ván hành hệ thống 
truyền so liệu quan trắc khí thái tụ đông liên tục tù ca sả có nguồn khí thái lán theo 
danh mục tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị dinh số 38/2015/ND-CP ngáy 
14/02/2015 cùa Chính phú; thiết lập các diểm quan trắc môi truòng không khí theo 
Quy hoạch tổng thể mạng luói quan trắc môi truòng quốc gia và hoán thiện hệ 
thông co sả dũ liêu về chất luạng môi truòng không khí xung quanh trên dịa bán 
tỉnh.

Tãng cuông công tác thanh tra, kiểm tra hoạt dộng cùa các co sá sán xuất, 
kình doanh, dịch vụ có ánh huảng dến môi truòng; giám sát và xủ lý triệt dể các 
dụ án có nguy co gây ô nhiễm môi truòng cao. Áp dụng các biên pháp nghiêm 
khắc dôi vái các đon vị vì phạm quy dinh tạì Nghị dinh số 38/NĐ-CP ngày 
24/4/2015 cúa Chính phú về quán lý Chat thái và phế liệu, Thông tu  sá 3 6/2015/TT- 
BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi truòng về quán lý chất thái 
nguy hại.

4. Sả Thông tìn và Truyền thông và các ca quan truyền thông đạí chúng 
đóng trên đìa bán tình

Dụ trù kinh phí, tổ chúc chiến dịch truyền thông vá chỉ dạo, huóng dẫn các 
huyên, xã Buôn Hồ vá thành phố Buôn Ma Thuột m ả chiến dịch truyền thôn^ 
vói nhiều hình thúc khác nhau nhằm cung cấp kiến thúc, hiểu biết về các vấn de 
môi truòng liên quan dến chú dề Ngày Môi truòng thế gìái.

Đài phát thanh truyền hình má chuyên mục truyền thông và dua tin về các 
hoạt dông V? " huảng úng Ngày Môi truòng thế giói
05/6/2019; tăng thòi luạng phát sóng về báo vẹ môi truòng, tác hại cùa ô nhiễm 
không khí, chất thái nhụa, túi nìlon đối vói kinh tế - xã hội, môi truòng vá súc khòe 
công dồng; định huáng các biện pháp giám thiểu phát sinh khí thái d$c hạì trong 
dài sống háng ngáy; xây dụng chuyên trang, chuông trình cổ dộng, bài viết, phóng 
sụ vận dông nguôi dân cùng chung tay cài thiện chất luông không khí ỏ mọi noi, 
mọi chỗ.

5. Sả Khoa hpc vá Cóng ngh^

Táng cuòng công tác tuyên truyền, phổ biến các kết ^uá nghiên cúu, thàiỳì 
tụu khoa học công ngh$ phát triển săn xuất bền vũng, khuyên khích thục hiện đôi 
mói công nghệ, quy trình, thiết bì sàn xuất t^i các co sỏ sán xuất công nghiêp; sù 
dụng công ngh$ sạch thân thiện môi truòng...



6. Sô Nông nghiệp và P hát triển nông thôn

Phéi h<?p vái U B ^  các huyện, thị xã Buôn Hồ và thành phố Buôn Ma 
Thupt ch: đạo tổ chúc tron^ cây huòng úng Ngày Môì truòng thế ^ ó i tại các đìa 
phuong; tổ chúc tuyên truyen vận động nhân dan thục hiện có kết quả Luạt Bào vẹ 
và Phát triển rùng; Luật Đa dạng sình hpc; Công uóc về Đa dạng sinh học (CBD) 
và Công uóc quốc te về buôn bán các ioại đqng, thục vật hoang dã nguy cấp 
(CITES); Chuomg trình quốc gia về phú xanh đất trống, đồi núi trọc; triển khai và 
phát động trồng, chăm sóc và báo v$ rùng; phủ xanh đất trống đồ! núi trọc; phòng 
ngùa, ngăn ch^n nạn đốt phá rùng, phục hồ! nhanh chóng hệ sitdt thái rùng bị tán 
phá; hạn chế sủ dụng nhiên liệu hoá thạch nhu than, dầu mò khí đôt; các văn bàn 
liên quan đến vấn đề nuóc sạch và vệ sinh môi truòng....

Đe xuất và triển khai các chuoTtg trình, dụ án liên quan đến trồng rùng và 
bào vệ rùng, phòng chống phá rùng và suy thoái rùng, phát dộng và duy trì hoạt 
động trồng cây gây rùng; thục hiện công tác thà động vật hoang dã vê rùng.

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền và úng dpng rộng rãi hệ thông phòng 
trù dịch hại tổng họp, sản xuất sạch và sú dqng hoá chât bảq vệ thục vật thân thiện 
vói môi truòng; quán lý rùng bền vũng; hạn chê việc dôt chăt thài nông nghiệp sau 
thu hoạch tại các khu vục nông thôn.

7. Sả Giáo dục và Đào tạo
Chì đạo các phòng Giáo dục và Đào tạo, các đon vỊ truòng học tổ chúc trồng 

và chăm sóc cây xanh, dpn vệ sũih trong khuôn viên truòng học và khu vục công 
cộng; phát đqng phong trào Xanh - Sạch - Đẹp, Sạch - Đẹp - An toàn, Mái truòng em 
Sạch đẹp - Văn minh; phong trào đi bộ, đi xe đạp, sù dụng phuong tiện giao thông 
công cộng, hạn chế sù dụng phuong tiện giao thông cá tìhân để giám thiểu ô nhiễm 
khôìấg khĩ; tùn hiểu chù đề ve môi truòng, đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu và tác 
hại cùa ô nhiễm không khí trong dòi sống hàng ngày....

Huy động học sinh cổ động, tuyên tmyền N^ày Môi truòng thế giói trong 
dó tập trung vào các vấn đề môi truòng liên quan đến chú đề "Ô 
vù MnA dọng CMU cAúng tu

8. S á Y tế
Chì đạo các phòng ban, đon vị trục thuộc, các Trung tâm Y tế, Bệnh viên 

Đa khoa các huyện, thì xã Buôn Hô và thành phố Buôn Ma Thuật treo băng rôn cổ 
dộng huỏng úng Ngày Môi tnròng thê giói 05/6/2019.

Tăng cuòmg kiểm tra chất luọng an toàn thục phẩm tại các chọ đầu mối, 
quán ăn, nhà hàng, khách sạn, bêp ăn tập thể...

Kiểm tra và có giải pháp thu gom, xù lý chất thài tại các bệnh viện, phòng 
khám chùa bệnh tại các huyện, thị xã Buôn Hồ và thành phố Buôn Ma Thuột.

Phái hqp VÓ! Viện vệ sinh D;ch tễ Tây Nguyên triển khai một số nhiệm vụ 
theo quy đ;nh.

9. Sá Xây dyng



Tă:ig cuÒ!ìg kiềm tra về bão V? môi truòng t$i các công trình xây dụng: bao 
che chống bttì, t$p kết nguyên v^t !i$u, t!iu dpn chất thài xây dtmg.

Phéì h<?p Sò Tài nguyên và Mòi truòng tăng cuông kiểm soát khí thài phát 
sitdi tù các khu v\rc xú ìý chất thài răn nông thôn, !àng nghề, cụm công nghiệp...

10. Sũ Gtao thông vận tàt
T^p trung xù !v, kiểm soát và giám sát khi thải phát sình tù các phuong tiện 

giao trên địa bàn ttnh.

11. Sô Công thtrong

Đòn đốc, kiểm tra việc thtrc hiện các bi$n pháp xũ )ý cùa các co sò gây ô 
nhiêm môi truòng ngành Công Thuong.

12. S ò T à t chính
Xem xét bố trí kinh phí tù nguồn ngân sách dành cho sụ nghiệp báo vệ mÔ! 

truòng đê các đon vị thục hiện các hoạt động "77:á/!g MnA ví TMÓ/ /TMÒMg " 
huòng úng Ngày Môi truòng thế giói 05/6/2019 nêu trên.

13. Công an tình:
Đàm báo an ninh trật tụ và báo vệ các hoạt động kỳ niệm Ngày Môi truòng thế 

giói 05/6/2019 trên địa bàn tình.
Chì đạo Phòng cánh sát môi truòng phối họp vói Sò Tài nguyên và Môì 

truòng, UBND các huyện, thị xã Buôn Hồ và thành phố Buôn Ma Thuật, các Sò, 
ngành liên quan kiểm tra, phát hiện và xù lý các tổ chúc, cá nhăn yì phạm pháp 
luật vè bào vệ môi truòmg.

14. UBND thì xã Buôn Hồ
Chù trì, huy động lục luọng, bố trí kình phí và phéì hpp vói Sò Tài nguyên 

và Môi truòng, Sõ Công thuong, Sò Xây dụng, Sò Văn hóa Thể thao và Du lịch. 
Sỏ Thông tìn và Truyền thông và các co quan truyền thông đại chúne đóng trên

động.
15. UBND các huyện, thành phé Buôn M a Thuật
Chì đạo tổ chúc thục hiện các hoạt động huòng úng tại đìa phuong theo nội 

dung triển khai cùa UBND tình vóì các hoạt động thiết thục, mang tính cộng đồng 
nhu tổ chúc mít tình, tuần hành, cô động, phát thanh, các chuông trình tuyên truyền 
về công tác bào vệ môi truòng tại các xã, phuòng, thị trấn; tổ chúc treo khẩu hiệu, 
băng rôn tại các trụ sò làm việc, khu dăn cu, các cụm panô tuyên truyền tại các địa 
phuong; cổ động, phát động phong trào m quăn tong dọn vệ sinh môi truòng đuòng 
phố, thu gom rác Ạải dpc các tuyến quốc lộ, tình lộ, thôn xóm và noi công cqng. Tồ 
chúc chiến dỊch trồng cây xanh, trồng rùng úng phó biên đôi khí hậu....

Chi đạo UBND các xã triển khai quyết li$t Chuông trinh Mục nêu Quốc gia 
xây dụng nông thôn mói, trong đó đẩy mạnh việc th\rc hiện tiêu chí 17 về môì 
truòng, nâng cao chất luọng môl trucmg sống ò khu \*\rc nông thôn.



Rà soát các quy hoạch, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hqì, các dụ án đầu 
tu- phát tnên đăm báo thục hiện nghiêm túc mục tiêu "Không đánh đổi môi truòng 
]ấy phát triển kinli tế".

Xác định và triển khai nhiệm vụ có trpng tâm nhằm giải quyết các vấn đề về 
quán lý tài nguyên, bào vệ môi truòng; chù động phòng, chống thiên tai, thích úng 
vói biến đổi khí hậu; quàn lý, thu gom, vận chuyển, xủ lý chất thài, rác thái của địa 
phuong; tăng cuông kiểm tra, giám sát và xù lý triệt để các dụ án có nguy co gây 
ô nhiễm môi truòng cao; giải quyết nhũng vấn đề môi truòng búc xúc, tồn đọng 
trên địa bàn dân cu, co quan, đon vị, truòng hqc, co sỏ sản xuất, kinh doanh.

Đổ công tác tổ chúc đạt kết quá tốt, Chú tịch UBND tirìh yêu cầu Lãnh đạo 
các Sỏ, ban, ngành, đoàn thể - chính trị - xã hội, lục luọng vũ trang, các co quan 
trung uong đóng trên địa bàn tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Buôn Hô và 
thành phố Buôn Ma Thuột xây dụng kế hoạch và tổ chúc triển khai Mn/:
động vl tTM-òng" huỏng úng Ngày Môi truòng thế giói 05/6/2019. Kêt thúc đọt 
phát động, các đon vị báo cáo kết quả thục hiện về sỏ Tài nguyên và Môi truòng 
truóc ngày 0^/8/2019, để tổng họp báo cáo UBND tình và Bộ Tài nguyên và Môi 
truòmg.A-jL^

AM
- Bọ TN&MT, Tổng C\ÌC Môi trvòng;
- Thuòng tmc Tình úy; (Báo cáo)
- CT, P (^  ÙBND tĩnh;TT.HĐND tinh;
- Các Sò, ban, ngành; các tá chác ĐT-CT-XH;
- Báo Đăk Lăk, Đài PTTH tình;
- Các Ca quan TW đóng trên địa bàn tình;
- UBND cac huyên, thi xã, thành phá;
- Lãnh đạo VP UBND tình;
- Các phòng: NNMT,TH,KGVX,KT;
- Liru: VT, W&MT (HJd b)

KT. CHÙ TỊCH 

CHÙ TỊCH

Y Giang Gry Nìê Kntmg


