
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ ĐÔNG HÒA 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /UBND-KT Đông Hòa, ngày     tháng 11 năm 2022 

V/v tham gia Cuộc thi tìm hiểu về đa 

dạng sinh học ở khu bảo tồn biển 

 

 

Kính gửi: UBND các xã, phường. 
 

UBND thị xã nhận Công văn số 3539/SNN-CCTS ngày 08/11/2022 của Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tham gia Cuộc thi tìm hiểu về đa dạng 

sinh học khu bảo tồn biển. 

UBND thị xã Đông Hòa yêu cầu UBND các xã, phường trên địa bàn thị xã phổ 

biến, phát động phong trào, phối hợp tham gia cuộc thi: tìm hiểu về đa dạng sinh học 
ở khu bảo tồn biển, vai trò trách nhiệm của người dân tham gia công tác bảo tồn biển 

và bảo tồn các loài thủy sản nguy cấp, quý hiếm ở các khu bảo tồn biển. Chi tiết 
cuộc thi gửi kèm theo Phụ lục.  

Yêu cầu UBND các xã, phường  triển khai thực hiện./.  

Nơi nhận:                                                                                        
- Như trên; 
- Chủ tịch, Phó CT. UBND thị xã (Hồng); 
- Chánh, các PCVP;  

- Lưu: VT, TH(Tn). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

Nguyễn Văn Hồng 
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