
  

UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:  1501 /VP-KTN 

V/v tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển 
và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng 
Ngày Đại dương thế giới năm 2018 

         Lạng Sơn, ngày 02  tháng  5  năm 2018 

Kính gửi:

  
 
 
- Các Sở: Thông tin và Truyền thông, Tài nguyên và Môi trường; 
- UBND các huyện, thành phố.   

                                                                                                                                                 

Thực hiện Công văn số 2058/BTNMT-TCBHĐVN ngày 23/4/2018 của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo 
Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2018, đồng chí Lý Vinh 
Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo: 

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở  Thông tin và 
Truyền thông, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan thực hiện 
các nhiệm vụ sau: 

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Tuần 
lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2018 trên 
địa bàn tỉnh theo yêu cầu và hướng dẫn tại Công văn trên; 

- Căn cứ Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ 
Biển và Hải đảo Việt Nam 2018 trên địa bàn tỉnh, chuẩn bị nội dung, tài liệu 
hướng dẫn các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố tổ chức 
thực hiện theo quy định;  

- Tổng hợp và dự thảo báo cáo của UBND tỉnh về kết quả triển khai kế 
hoạch tổ chức tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng 
ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2018, gửi về Văn phòng UBND tỉnh trước 
ngày 10/7/2018. 

   (Công văn số 2058/BTNMT-TCBHĐVN ngày 23/4/2018 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường gửi kèm e0ffice). 

  Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Tài nguyên và Môi trường, các 
cơ quan liên quan thực hiện./. 

Nơi nhận:  
  - Như trên;   
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: KH&ĐT, TC, NN&PTNT, NV;  
- Báo Lạng Sơn, Đài PT&TH tỉnh; 
- CPVP UBND tỉnh,  
Các Phòng: KTN, KGVX, TH, TH-CB; 
- Lưu VT, KTN(NVH). 

                                                                                                

   CHÁNH VĂN PHÒNG 
     
  
  
 

 
           Phùng Quang Hội 
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