
 

Kính gửi: 

  - Các đơn vị trực thuộc Sở; 

  - Trường Cao đẳng nghề Tây Ninh. 

 

Thực hiện Công văn số 587/UBND-KTTC ngày 26/3/2020 của UBND 

tỉnh về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới và Ngày Khí 

tượng thế giới năm 2020. 

Căn cứ vào điều kiện và tình hình thực tế hiện nay và chủ đề Ngày Nước 

thế giới và Ngày Khí tượng thế giới năm 2020, Giám đốc Sở Lao động – 

Thương binh và Xã hội yêu cầu các đơn vị trực thuộc, Trường Cao đẳng nghề 

Tây Ninh tổ chức các nội dung, hoạt động phù hợp để hưởng ứng Ngày Nước 

thế giới và Ngày Khí tượng thế giới năm 2020, cụ thể như sau: 

1. Treo băng ron, pano, áp phích, khẩu hiệu về Ngày Nước thế giới và 

Ngày Khí tượng thế giới tại trụ sở cơ quan làm việc nhằm nhắc nhở mọi người 

cùng hành động để ứng phó với biến đổi khí hậu. 

2. Tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức với các hình thức phù hợp 

đến công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị. 

3. Đẩy mạnh phong trào vệ sinh môi trường, thu gom xử lý rác thải,… 

4. Phát hiện, biểu dương, khen thưởng, động viên kịp thời các tập thể, cá 

nhân có thành tích tiêu biểu trong việc quản lý, bảo vệ, sử dụng hiệu quả tài 

nguyên, bảo vệ môi trường và giải pháp, sáng kiến có hiệu quả trong giảm thiểu 

tác động của biến đổi khí hậu. 

Báo cáo kết quả tổ chức thực hiện các hoạt động hướng ứng Ngày Nước 

thế giới và Ngày Khí tượng thế giới năm 2020 của các đơn vị gửi về Sở Lao 

động – Thương binh và Xã hội để tổng hợp Báo cáo UBND tỉnh theo quy định.  

Đề nghị các đơn vị trực thuộc Sở, Trường Cao đẳng nghề Tây Ninh 

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

UBND TỈNH TÂY NINH 

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     Tây Ninh, ngày 26  tháng   3  năm 2020 
       

v/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng 

Ngày Nước thế giới và Ngày Khí tượng 

thế giới năm 2020 
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