
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

 SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

    Số:  1425 /TNMT-CCBĐ 

V/v hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, 

Ngày Đại dương thế giới và Tuần lễ Biển 

và Hải đảo Việt Nam năm 2019. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

         Hà Tĩnh, ngày   23  tháng 5 năm 2019          

 
 

Kính gửi: 

 

 

- Trưởng các phòng chuyên môn; 

- Chi cục trưởng các Chi cục; 

- Giám đốc các đơn vị sự nghiệp; 

- Đoàn Thanh niên Sở. 
 

  

Ngày Môi trường thế giới (05/6), Ngày Đại dương thế giới (08/6) và Tuần 

lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (01/6 - 08/6) là sự kiện thường niên quan trọng, đã 

trở thành hoạt động cụ thể, thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về 

biển, hải đảo và bảo vệ môi trường ở Việt Nam. Năm 2019, chủ đề Ngày Môi 

trường thế giới là “Ô nhiễm không khí và hành động của chúng ta”, chủ đề 

Ngày Đại dương thế giới là “Giới và Đại dương”. 

Để tổ chức triển khai có hiệu quả, thiết thực các hoạt động tuyên truyền, 

hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới và Tuần lễ Biển 

và Hải đảo Việt Nam năm 2019 (theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công 

văn số 3196/UBND-NL2 ngày 22/5/2019), Giám đốc Sở giao: 

1. Chi cục Biển, Hải đảo và Tài nguyên nước và Chi cục Bảo vệ Môi 

trường là hai đơn vị đầu mối của Sở cung cấp tài liệu, nội dung khẩu hiệu tuyên 

truyền; phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin, Kỹ thuật tài nguyên và môi 

trường đăng tải toàn bộ nội dung tuyên truyền lên trang thông tin điện tử của Sở 

(http://tnmthatinh.gov.vn/). 

2. Giao Văn Phòng Sở chủ trì phối hợp với Chi cục Biển, hải đảo và Tài 

nguyên nước, Chi cục Bảo vệ Môi trường  chạy chữ trên bảng LED về nội dung 

tuyên truyền; Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường chạy chữ trên bảng 

LED về nội dung tuyên truyền trước trụ sở các đơn vị sự nghiệp; Trung tâm Phát 

triển Quỹ đất treo băng rôn trước trụ sở đơn vị xong trước ngày 28/5/2019 (nội 

dung khẩu hiệu tuyên truyền khai thác trên trang thông tin điện tử của Sở). 

3. Trưởng các phòng chuyên môn, Chi cục trưởng các Chi cục, Giám đốc 

các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở: Chủ động khai thác tài liệu tuyên truyền trên 

trang thông tin điện tử của Sở, tích cực hưởng ứng, tổ chức tuyên truyền rộng rãi 

cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị mình về chủ đề, 

mục đích, ý nghĩa của Ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới và 

Tuần lễ Biển và hải đảo Việt Nam năm 2019. 

http://tnmthatinh.gov.vn/


4. Đoàn Thanh niên Sở chỉ đạo các Chi đoàn trực thuộc tổ chức lao động, 

vệ sinh môi trường tại trụ sở làm việc vào chiều ngày 31/5/2019. 

Yêu cầu các đơn vị, cá nhân liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện các 

nội dung trên, báo cáo kết quả thực hiện về Chi cục Biển, hải đảo và Tài nguyên 

nước và Chi cục Bảo vệ Môi trường trước ngày 15/6/2019 để tổng hợp, báo cáo 

UBND tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Văn Phòng Sở; 

- Lưu: VT, CCMT, CCBĐ. 

 

  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Phan Lam Sơn 
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