
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN TRÙNG KHÁNH 

 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-VHTT 

V/v tổ chức tuyên truyền an ninh 

môi trường, góp phần phát triển 

 bền vững đất nước 

Trùng Khánh, ngày       tháng 11 năm 2022 

  

 

Kính gửi:  

       - Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; 

       - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

   

Thực hiện Công văn số 2811/UBND-VX ngày 31 tháng 10 năm 2022 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc tổ chức tuyên truyền an ninh môi 

trường, góp phần phát triển bền vững đất nước.  

Để khẳng định việc bảo đảm an ninh môi trường là nhiệm vụ quan trọng, 

thường xuyên, lâu dài. Ủy ban nhân dân huyện Trùng Khánh đề nghị các cơ 

quan, ban ngành, đoàn thể huyện và ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai 

thực hiện một số nội dung như sau: 

1. Tăng cường công tác tuyên truyền có hiệu quả về an ninh môi trường 

phục vụ phát triển bền vững đất nước; lồng ghép tuyên truyền trong các hoạt 

động văn hóa, văn nghệ trên địa bàn huyện. 

2. Tổ chức các hoạt động cổ động trực quan (treo cờ, băng rôn, khẩu 

hiệu...) tại các trung tâm, các tuyến phố chính, trụ sở cơ quan, đơn vị, khu du 

lịch...Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền tích cực về bảo vệ an ninh môi trường 

trên internet, mạng xã hội. 

(Gửi kèm theo Kế hoạch số 134/KH-SVHTTDL ngày 02 tháng 10 năm 

2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tuyên truyền an ninh môi trường 

phục vụ phát triển bền vững đất nước) 

Đề nghị các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, ủy ban nhân dân các xã, 

thị trấn nghiêm túc triển khai và thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 
- TT. Huyện ủy; 

- TT. HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, VHTT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Chu Thị Vinh 
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