
UBND THANIH PHO HA NOT 
SO VAN HOA VA THE THAO 

CQNG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
Dc  1p - Tir do - Hnh phüc 

Ha N2i,  ngày,, tháng 6 nám 2022 S&JSVHTr-DTDT 
V/v: tang cuông cong tác quân 1' bâo v, 
v sinh môi tnrnig cãnh quan tai khu virc 

Con dir?rng gôm s(r 

KInh giri: UBND các qun: Ba Dình, Hoàn Kim, Hai Ba Trung, Tây H 

Con duäng gm sr yen song Hng là cong trInh chào mrng Dti l 1000 näm 
Thang Long - Ha Ni (hoàn thành vào tháng 10/20 10), net diçp van hóa dc dáo cüa 
thu do, duçc T chirc K' liic Guinness th gii trao Bang cong nhân là büc tranh 
ngh thut gm sü lan nht th giâi 11am 2010. Hin nay, cong trInh dà bj xuông cap 
nhiêu vj trI, mãnh gôm bj bong, n1rt vi cüng vói do nhiêu nguai dan do thiêu thrc 
dã tu y tap kêt, nguyen vat lieu xây dung, rac thai doe con throng nay gay canh tucing 
nhêch nhác, them chI mt so ngui con dot rae, phóng uê bira bãi khiên cho nhiéu 
doan tranh bj cháy xam, mat m5' quail... dugc các phiiang tin truyn thông phãn 
ánh. 

Trong thai gian vüa qua UBND Thành pM dã chi dio các Sâ, ngành, don vj 
lien quan triên khai các dir an cal tio và chinh trang do thj, nâng cp h thông giao 
thông, ha cos dê Nghi Tam, cãi to duang Au Ca, don tr nijt giao li rè vào khách 
sn Thang Lçi den nit giao câu Nht Tan, dir kiên sau khi hoàn thành xây dimg xong 
tuang chàn dê be tOng së tiêp tiic có kê hoch gn tranh len mt tuang mOi và tiêp 
tçic duy trl, phát trin con duang gôm sü to net dp van hoá cüa Thu dO Ha Ni. 

Nhüng näm gn day, S Van hóa và Th thao dã pMi hçip vai Sa Xây dirng và 
cac don vj lien quan cüa các Qun, Phi.rrng thuOng xuyên tong v sinh Con duang 
gm sü nhm giü gIn cánh quan môi truang thu do và net dep cüa Con di.rang gOm 
s1r. Vy, Si Van boa và The thao trân trçng dê nghj UBND các qun Ba DInh, Hoàn 
Kim, Hai Ba Trung, Tây H6 chi dao  UBND các phumg lien quan thuang xuyên 
kim tra, tuyên truyn va tbirc hin tt b quy täc i'img xir nai cOng cong; tO chirc giü 
gIn v sinh, thu gom rae thai khu vrc Con du&ng gOm sr bão dam v sinh môi 
tru?mg; tuyên truyn va xir 1 tInh trng thiêu thirc lam ânh huang den an ninh tr.t 
tix, v sinh mOi truO'ng tti khu virc Con duO'ng gOm stIr. 

sa Van hóa và Th thao trân trpng d nghj UBND các qun: Ba Dmnh, Hoàn 
Kiêm, Hai Ba Trung, Tây HO quan tam chi dao. 

Nri ithân: 
- Nhu trên; 
- UBND Thành phô; (dO 
- Ban Tuyên giáo Thành Oy; báo 
- Die ChCr Xuân Dung PCT UBND TP cáo); 
- So' Thông tin truyOn thông; 
- Van phông UBND Thành phO; 
- Ban Giám dOe SO'; 
- Phông VH&TT các qun: Ba DInh, 

Hoàn KiOm, Hai Ba Tnrng, Tây HO; 
- Chánh VP SO; 
- Luu: VT; QLDS, DTDT. 
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