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quán lj các ao, ho trên d1a bàn

I Uliuyn
KInh gz'i: - Uy ban nhân dan huyçn,
h sic s6•
- Dang uy, Uy ban nhan dan cacd-x , fran.

Sang ngày 24/5/20 18, dng chI Nguyn Ba Thch, Phó BI thu Thuông trçlc
Huyên üy có buôi lam vic vâi mt so eo quan, thin vj i huyn, Dáng üy, lãnh dao
Uy ban nhân dan thj trân Nhccn Hôa dê nghe báo cáo vij vic lien quan den vic hai
em hc sinh Tru&ng Trung hçc Co sâ Nguyen Träi bj duôi nuâc chiêu ngày
23/5 /2018 trên dia bàn thôn Plei Djiek, thj trân Nhon Hôa. Sau khi nghe báo cáo,
dông chI Nguyn Ba Thach, Phó BI thu Thithng trire Huyn üy kêt 1un:
1. Yêu cu Dàng üy, Uy ban nhân dan tM trn Nhcin Hôa kjp thai thàm hói,
dng viên, h trçr mt phân kinh phi dôi vi các gia dinh có con em bj duôi nrn9c.
2. Yêu cu Dàng üy các xâ, thj tr.n tang cung cong tác tuyên truyn, cãnh báo
các ho dan tix dào ao, ho phài có rào chän, biên báo cam tAm; nêu dê xãy ra các truà'ng
hop duôj nuâc tai ao, hO tix dâo thi chü h do hoàn toãn chju trách nhim phuâe pháp
lut. Ni dung nay yêu câu quán trit ti cuc h9p chi b trong thãng 6/2018.
3. Yêu cu PhOng Giáo diic — Dáo tao pMi hçip vâi Dài Truyn thanh —
Truyên hInh huyn, chInh quyén các xa, thj trân tAng cung cong tác tuyên truyên,
quãn l hc sinh, không dê h9c sinh di tAm & các suôi, ao, ho.
4. D nghi TiJy ban nhân dan huyn trin khai các b boi "thông minh" & thC
truO'ng hoc, dông th&i tuyên truyên cho hçc sinh tham gia các lap h9c boi mUa he.
5. Giao Phông Tài Nguyen Môi tru&ng tham rnuu TiJy ban nhan dan huyn
có bin pháp, ché tài dioi vOi các h dan tçr thay dôi hin trang sO d%lng dat (tir
dào các ao, ho cho mic dIch tu&i và nuoi trông thüy san) khi chua dirqc sir cho
phépcüa cap có thâm quyên. Dông th&i, kiên ghj cap có thâm quyên kjêm tra, néu
các to chirc, cá nhân vi phm thi xi.r l theo quy dnh pháp lut.
6. Yêu cu Dàng üy cac xA, thj trn rà soát sé luçmg các ao, h ti.r dào tai dja
phixong mInh, báo cáo Uy ban nhân dan huyn truOc ngày 06/6/2018; Thu&ng tric
Huyên üy yêu câu Uy ban nhân dan huyn có chi dao kjp thai.
D nghj CáC co quan, don vj lien quan, Dàng uy, Uy ban nhân dan các xä, thj
trân nghiêm tue triên khai thrc hin.
Ncyi nhân:
- Các dông chI trong Thu?ng trrc Huyn üy,
- Uy ban nhân dn huyn,
- Phông Giáo dic và dão tao,
- Phông Tài nguyen — Môi tnrng,
- Dãng üy, UBND các xA, thj trân,
- Lnh do Van phông Huyn Uy,
- Lixu Van phông Huyên us'.
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