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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tổ chức hoạt động hưởng ứng
Ngày Nước thế giới, Ngày Khí
tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái
đất năm 2021

Kính gửi:
- Các phòng giáo dục và đào tạo;
- Các đơn vị trực thuộc Sở.
Thực hiện Công văn số 871/STNMT-KSNKTTV&BĐKH ngày
10/3/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hưởng ứng Ngày Nước thế
giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021, Sở Giáo dục
và Đào tạo đề nghị các phòng giáo dục và đào tạo, các đơn vị trực thuộc Sở (sau
đây gọi tắt là các đơn vị) triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:
1. Tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh
hưởng ứng:
- Ngày Nước thế giới năm 2021 (ngày 22/3) với chủ đề “Valuing water”
- “Giá trị của nước”.
- Ngày Khí tượng thế giới năm 2021 (ngày 23/3) với chủ đề “The Ocean,
Our Climate and Weather” - “Đại dương, Thời tiết và Khí hậu của chúng ta”.
2. Tùy vào điều kiện, tình hình thực tế của các đơn vị tổ chức treo băng
rôn, pano, áp phích, poster; phát tài liệu tuyên truyền … và các hoạt động khác
có liên quan nhằm kêu gọi cộng đồng nâng cao nhận thức về sử dụng, bảo vệ tài
nguyên nước, có các hành động thiết thực góp phần ngăn ngừa, giảm thiểu rủi
ro thiên tai, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu.
3. Vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia vào các
hoạt động của Chiến dịch Giờ Trái đất và Sự kiện Giờ Trái đất năm 2021 từ
20h30 đến 21h30 Thứ Bảy, ngày 27 tháng 3 năm 2021 bằng việc thực hiện tắt
đèn và các thiết bị điện không cần thiết vào thời gian diễn ra Sự kiện Tắt đèn
hưởng ứng Giờ Trái đất.
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị tích cực hưởng ứng, triển khai
thực hiện và báo cáo kết quả về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua phòng Văn phòng
Sở, email: lxde@khanhhoa.edu.vn) trước ngày 30/3/2021./.
Nơi nhận:
KT. GIÁM ĐỐC
- Như trên (VBĐT-để th/hiện);
PHÓ GIÁM ĐỐC
- Sở TN&MT tỉnh (VBĐT);
- Giám đốc Sở GDĐT;
- Website Sở;
- Lưu: VT, VP.
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