
UBND TỈNH BÀ RỊA- VŨNG TÀU 

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:      /SLĐTBXH-VP 
 

Về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng 

Ngày Nước thế giới và Ngày Khí tượng thế 

giới năm 2020 

 

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày       tháng  3 năm 2020  

 

Kính gửi: 

 

 

 

- Trưởng phòng cơ quan Sở; 

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc. 

 

Ngày 16/3/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh có Công văn số 

1337/STNMT-TNN về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, 

Ngày Khí tượng thế giới năm 2020; Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã 

hội đề nghị Trưởng phòng cơ quan Sở, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc thực hiện 

một số nội dung sau: 

1. Treo băng rôn, pano, áp phích tại trụ sở làm việc hoặc các địa điểm phù 

hợp nhằm tuyên truyền chủ đề Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới năm 

2020. Thường xuyên phát động phong trào ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, 

thu gom xử lý chất thải tại đơn vị. Tuyên truyền lối sống xanh, tiết kiệm tài 

nguyên nước, bảo vệ nguồn nước, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường. 

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Sở (qua Văn phòng Sở) trước ngày 

06/4/2020. 

2. Giao Văn phòng Sở theo dõi, kiểm tra việc triển khai, thực hiện của các 

phòng, đơn vị; Đồng thời tham mưu Sở tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện về 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh trước ngày 10/4/2020.  

 Đề nghị Trưởng phòng cơ quan Sở, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc triển 

khai thực hiện/.. 

(Công văn số 1337/STNMT-TNN ngày 16/3/2020 của Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của Sở tại địa chỉ 

http://soldtbxh.baria-vungtau.gov.vn 

 Nơi nhận:  
- Như trên (t/h); 

- Sở TNMT (để biết);  

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Huỳnh Văn Danh 
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