
 

 

                               Kính gửi:         

- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, 

thành phố; 

- Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao các 

huyện, thị xã, thành phố. 
 

 

Ngày 23/9/2021 Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 

2735/STNMT-QLMT về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm 

cho thế giới sạch hơn năm 2021 (đính kèm); 

Để công tác thông tin, tuyên truyền được kịp thời, hiệu quả, Sở Thông tin 

và Truyền thông yêu cầu Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, 

Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện một số 

nội dung sau: 

1. Tham mưu lãnh đạo Ủy ban nhân huyện, thị xã, thành phố thường xuyên 

cập nhật các tin, bài, hình ảnh về hoạt động của các cấp, các ngành hưởng ứng 

Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2021 và các hoạt động bảo vệ môi 

trường trên Trang thông tin điện tử của đơn vị để người dân dễ dàng tiếp cận và 

thực hiện. 

2. Chỉ đạo các Trạm Truyền thanh xã, phường, thị trấn tăng cường thông 

tin tuyên truyền theo các nội dung tại Công văn số 2735/STNMT-QLMT của Sở 

Tài nguyên và Môi trường trên hệ thống truyền thông cơ sở để thông tin đến 

người dân biết, thực hiện. 

3. Thống kê, báo cáo kết quả thực hiện gửi về Sở Thông tin và Truyền 

thông (qua hệ thống ioffice) trước ngày 07/10/2021 để Sở tổng hợp, báo cáo Sở 

Tài nguyên và Môi trường theo quy định. 

Rất mong các đơn vị quan tâm triển khai thực hiện./. 

  
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BGĐ Sở; 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, TTBCXB. 
 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Thanh Luân 
 

UBND TỈNH TRÀ VINH CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:         /STTTT-TTBCXB                             

V/v tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng 

Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn  

năm 2021 
 

 

Trà Vinh, ngày        tháng 9 năm 2021 
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