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VÀ DU LỊCH
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V/v hưởng ứng Ngày môi trường Thế giới
05 tháng 6, Tháng hành động vì môi trường
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Cần Thơ, ngày 24 tháng 5 năm 2022

Kính gửi: Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở.
Căn cứ Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban
nhân dân thành phố Cần Thơ về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày
Môi trường thế giới 05 tháng 6, Tháng hành động vì môi trường năm 2022.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao các phòng chuyên môn, đơn vị trực
thuộc thực hiện các nội dung cụ thể như sau:
1. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức,
người lao động tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên
nhiên và đa dạng sinh học; quản lý chất thải rắn, chất thải nhựa; sử dụng tiết
kiệm, hiệu quả và bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên; sử dụng công nghệ
sạch, sản phẩm thân thiện với môi trường; ứng phó biến đổi khí hậu.
2. Giao Trung tâm Văn hóa thành phố, Nhà hát tây Đô, Bảo tàng thành phố,
Thư viện thành phố: Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ đơn vị và tình hình thực
tế, phối hợp với đơn vị chủ trì, thực hiện các nội dung nhiệm vụ tại điểm b,
khoản 2, mục II của Kế hoạch 109/KH-UBND ngày 19/5/2022; hoặc lồng ghép
đưa nội dung tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường,
bảo tồn đa dạng sinh học, ứng phó biến đổi khí hậu, tăng cường an ninh lương
lực, bảo vệ tài nguyên và đa dạng sinh học vào các hoạt động tuyên truyền lưu
động, văn hóa, văn nghệ của ngành.
Nhận được Công văn này, Thủ trưởng các phòng, đơn vị triển khai thực
hiện./.
(Đính kèm Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 19/5/2022 của Ủy ban nhân
dân thành phố Cần Thơ )
Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Tài nguyên và Môi trường (để phối hợp);
- Ban Giám đốc Sở (để theo dõi, chỉ đạo);
- Lưu: VT, QLVHGĐ
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