ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN HẢI CHÂU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 461 /UBND-PTNMT

Hải Châu, ngày 24 tháng 03 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tổ chức hoạt động hưởng
ứng Ngày nước thế giới, Ngày
Khí tượng thế giới, Chiến dịch
Giờ Trái đất năm 2020

Kính gửi: UBND 13 phường thuộc quận
UBND quận nhận được Công văn số 1650/UBND-STNMT ngày
18/3/2020 của UBND thành phố về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày
Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới năm 2020; Kế hoạch số 1561/KHUBND ngày 13/3/2020 của UBND thành phố về tuyên truyền hưởng ứng
“Chiến dịch Giờ Trái đất 2020” trên địa bàn thành phố. Thực hiện thông qua các
hoạt động nhằm góp phần ngăn ngừa, giảm thiểu rủi ro thiên tai, ứng phó hiệu
quả với biến đổi khí hậu, bảo vệ và phát triển nguồn tài nguyên nước, nâng cao ý
thức của người dân trong việc tiết kiệm điện và bảo vệ môi trường; đồng thời
căn cứ vào tình hình thực tế hiện nay, UBND quận có ý kiến chỉ đạo như sau:
1. Giao UBND 13 phường triển khai việc thực hiện tuyên truyền hưởng
ứng ngày Nước thế giới (22/3), ngày Khí tượng thế giới (23/3), Chiến dịch Giờ
Trái đất năm 2020 bằng các hình thức tuyên truyền trên các trang thông tin điện
tử của phường, treo pano, apphich tại trụ sở cơ quan, nơi công cộng, thời gian từ
ngày 22 đến 29/3/2020.
2. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường quận in ấn pano tuyên truyền,
triển khai đến 13 phường; tổng hợp, tham mưu báo cáo kết quả về UBND thành
phố trước ngày 31/3/2020.
Nhận được Công văn này, UBND quận đề nghị các đơn vị triển khai thực
hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TNMT (thực hiện);
- Lưu: VT, PTNMT.PHÚ.
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