UBND TỈNH KON TUM
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Số: 748
/STNMT-CCBVMT
V/v hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất
năm 2021 – Lên tiếng vì thiên nhiên.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Kon Tum, ngày 26 tháng 3 năm 2021

Kính gửi:
- Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo Kon Tum;
- Đài phát thanh và truyền hình tỉnh;
- Cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.
Thực hiện Công văn số 102/TTTNMT-DVSK ngày 25/3/2021 của Trung
tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường về việc hưởng ứng Chiến dịch Giờ
Trái đất năm 2021 – Lên tiếng vì thiên nhiên. Sở Tài nguyên và Môi trường đề
nghị như sau:
1. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Các Sở, ban, ngành, tổ chức đoàn
thể, UBND các huyện, thành phố, Cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn
tỉnh.
- Tổ chức treo băng rôn, panô, áp phích khẩu hiệu nơi công cộng, các
đường phố chính, tại trụ sở cơ quan làm việc, nơi đông người qua lại nhằm nhắc
nhở mọi người cùng hành động hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2021
với chủ đề “Speak up for Nature” – “Lên tiếng vì thiên nhiên” (Thiết kế bộ
nhận diện truyền thông tuyên truyền về Chiến dịch Giờ Trái đất tại địa chỉ
https://monremedia.vn/su-kien-ngay-le-tnmt/bo-nhan-dien-thiet-ke-gio-trai-datnam-2021-1444.html)
- Tuyên truyền tới các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của
đơn vị và cùng với người thân trong gia đình hưởng ứng các hoạt động Chiến
dịch Giờ Trái đất bằng cách: tạo thói quen từ chối, giảm thiểu, tái sử dụng, tái
chế chất thải, đặc biệt là chất thải nhựa và đồ nhựa sử dụng một lần. Tích cực sử
dụng các phương tiện giao thông công cộng thân thiện với môi trường; đầu tư,
chuyển đổi, lắp đặt các thiết bị tiết kiệm năng lượng; tắt các thiết bị điện khi
không sử dụng; đăng tải các bài viết, hình ảnh, thông tin nhằm lan toả cho Chiến
dịch kèm hashtag #GioTraiDat2021#LenTiengViThienNhien và cùng “tắt
đèn và tắt các thiết bị điện không cần thiết” từ 20h30 –21h30 ngày 27 tháng 3
năm 2021 (Thứ Bảy).
2. Báo Kon Tum, Đài Phát thanh truyền hình tỉnh.
- Xây dựng thông tin báo chí, các bài viết chuyên đề trên các phương tiện
thông tin đại chúng về giảm thiểu rác thải nhựa, sử dụng năng lượng tiết kiệm
hiệu quả... góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh.
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(Công văn số 102/TTTNMT-DVSK ngày 25/3/2021 của Trung tâm
Truyền thông tài nguyên và môi trường kèm theo)
Vậy, Sở Tài nguyên và Môi trường rất mong sự quan tâm phối hợp của
Quý cơ quan, đơn vị./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Phòng, đơn vị thuộc Sở (t/hiện);
- Trung tâm CNTT TN&MT (đăng tin);
- Lưu: VT, CCBVMT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Trương Đạt
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ĐƠN VỊ
Các Sở, ngành, tổ chức đoàn thể
Sở Công thương
Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Sở Xây dựng
Sở Y tế
Sở Ngoại vụ
Sở Tài chính
Sở Nông nghiệp và PTNT
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Sở Tư pháp
Sở Khoa học và Công nghệ
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Thông tin và Truyền thông
Sở Giao thông Vận tải
Sở Nội vụ
Ban Quản lý Khu kinh tế
Ban Dân tộc
Thanh tra tỉnh
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Ủy ban MTTT Việt Nam tỉnh

