Ngày 03/6/2017, S Tài nguyên và Môi trng thành ph phi hp vi UBND qun Ng Hành Sn t chc L phát
ng cp thành ph hng ng Ngày Môi trng th gii (5/6) vi s tham d ca hn 1.500 cán b các s, ngành và
nhân dân phng Hòa Hi, qun Ng Hành Sn.

Ông Lê Quang Nam, Giám c S TN&MT phát biu ti L phát ng
Ch Ngày Môi trng th gii nm nay là “Sng hài hòa vi thiên nhiên” nhm kêu gi, khuyn khích cng ng gn
bó hu c vi thiên nhiên, t ó cm nhn c v p cng nh tm quan trng ca thiên nhiên i vi cuc sng; ng thi chia
s, tip ni li kêu gi bo v Trái t, bo v mi quan h hài hòa, bn vng gia con ngi và thiên nhiên.

Ông Lê Quang Nam, Giám c S TN&MT trao Bng khen ca Ch tch UBND thành ph cho 11 tp th, có
thành tích xut sc trong phong trào
Ngày Ch nht xanh - sch - p nm 2016.
Tháng hành ng vì môi trng à Nng nm nay theo tinh thn ch o ca B TN&MT din ra t ngày 01/6 n 31/7
vi nhiu hot ng thit thc, là c hi các t chc tình nguyn, câu lc b môi trng tip tc nhân rng mô hình ca
mình khp ni trên a bàn thành ph.

ông o các lc lng tham gia hng ng L phát ng
Ti bui L, ông Lê Quang Nam, Giám c S TN&MT kêu gi tt c các c quan, ban, ngành, a phng, t chc,
cá nhân, doanh nghip và toàn th nhân dân trên a bàn thành ph hành ng vì thiên nhiên và môi trng;
ra quân bo m v sinh môi trng, tip tc trin khai hiu qu phong trào “Ngày Ch nht xanh - sch - p”, làm p
cho thành ph và chào mng Tun l Cp cao APEC 2017.

Công an qun tham gia dn v sinh
Giám c S TN&MT cng kêu gi các s, ban, ngành, a phng, n v trong phm vi chc nng, nhim v ca mình
t chc thc hin các nhim v liên quan n bo tn a dng sinh hc, bo m các h sinh thái, c bit là ti các khu bo
tn, khu bo v cnh quan và vùng m khu bo tn trên a bàn thành ph…

Hi viên ph n tham gia dn v sinh
Cng ti bui L, S TN&MT trao Bng khen ca Ch tch UBND thành ph cho 11 tp th, 12 cá nhân và truy
tng bng khen cho mt cá nhân có thành tích xut sc trong phong trào Ngày Ch nht xanh - sch - p nm
2016. Tng kt Cuc thi “Thit k biu tng a dng sinh hc ca thành ph à Nng”.
Sau L phát ng, các n v, t chc và nhân dân tham gia dn v sinh trên các tuyn ng trng im v môi trng
thuc phng Hòa Hi./.
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