
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:  154 /QĐ-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 15 tháng 01 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá “Xanh - Sạch - Sáng” cấp phường,  

Bộ tiêu chí đánh giá “Xanh - Sạch - Sáng” cấp xã địa bàn tỉnh 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 13 tháng 3 năm 2018 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy về việc mở Cuộc vận động toàn dân xây dựng Thừa Thiên Huế sáng 

- xanh - sạch, không rác thải; 

Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh đô thị 

và nông thôn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; 

Căn cứ Chỉ thị 09/CT-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, tổ 

chức thực hiện đề án ngày chủ nhật xanh; 

Căn cứ Quyết định số 139/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2019 của 

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt đề án tổ chức ngày chủ nhật 

xanh “Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm xanh - sạch - sáng”; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

2450/TTr-STNMT-MT ngày  23  tháng  12 năm 2019, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá “Xanh - Sạch - Sáng” cấp phường 

và Bộ tiêu chí đánh giá “Xanh - Sạch - Sáng” cấp xã trên địa bàn tỉnh, kèm theo 

Quyết định này. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, thủ trưởng các cơ 

quan ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành 
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phố Huế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh và 

các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 Nơi nhận: 
- TTTU, TT HĐND tỉnh (để b/c); 

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- Ủy ban MTTQ VN tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo, Dân vận Tỉnh ủy; 

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND các Huyện, Thị xã, TP Huế; 

- Các Đoàn thể CT-XH cấp tỉnh; 

- Các cơ quan thông tấn, báo chí; 

- VPUB: LĐ và các CV; 

- Lưu: VT, CT, XD. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phan Ngọc Thọ 
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