ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HUẾ

Số: 4605 /UBND-PCTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Huế, ngày 19

tháng 9 năm 2020

V/v tăng cường lực lượng
thực hiện công tác tổng vệ sinh
sau bão số 5 gây ra.
HỎA TỐC

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các phường thuộc Thành phố.
Nhằm đẩy nhanh tiến độ tổng vệ sinh, thu dọn cây gãy đổ trên địa bàn
thành phố Huế sau bão số 5, Chủ tịch UBND thành phố Huế yêu cầu Chủ tịch
UBND 27 phường thuộc Thành phố nghiêm túc, khẩn trương thực hiện nội dung
Công văn số 4601/UBND-MT ngày 18/9/2020 về việc tổng dọn vệ sinh trên
toàn địa bàn thành phố Huế và Công văn số 4604/UBND-PCTT ngày
18/9/2020 về việc tổ chức thực hiện Công điện số 11/CĐ-UBND của UBND
tỉnh; đồng thời lưu ý thực hiện các nội dung sau:
- Huy động toàn bộ lực lượng chính quyền, mặt trận và các đoàn thể thực
hiện công tác tổng dọn vệ sinh trên địa bàn phường sau bão.
- Vận động người dân tại địa phương phối hợp thực hiện tổng vệ sinh, thu
dọn cây gãy đổ tập kết tại địa điểm quy định để các đơn vị liên quan thu gom,
vận chuyển kịp thời.
- Tiếp tục thực hiện từ ngày 19/9/2020 đến ngày 20/9/2020; cao điểm từ
06 giờ 00 ngày 20/9/2020 (Ngày Chủ nhật xanh).
Yêu cầu Chủ tịch UBND các phường khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực
hiện. Các đồng chí Ủy viên Ủy ban nhân dân Thành phố phụ trách địa bàn trực
tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện báo cáo Chủ tịch UBND Thành
phố./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh; (để báo cáo)
- TV Thành ủy;
- TT HĐND TP;
- CT và các PCT UBND TP;
- VP: LĐ và CV;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH

Hoàng Hải Minh

