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         Tây Ninh, ngày   07   tháng 4 năm 2020 

BÁO CÁO 

Kết quả tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới  

và Ngày Khí tượng thế giới năm 2020 

  

 

Thực hiện Công văn số 587/UBND-KTTC ngày 26 tháng 3 năm 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. 

 Thanh tra tỉnh báo cáo kết quả tổ chức triển khai các hoạt động động 

hưởng ứng Ngày Nước thế giới và Ngày Khí tượng thế giới năm 2020 như sau: 

1. Đã tổ chức treo Băng - rôn tại Trụ sở cơ quan theo qui định; 

2. Đã triển khai tuyên truyền trên hệ thống Văn phòng điện tử Egov đến 

toàn thể công chức, người lao động cơ quan và trang thông tin điện tử 

thanhtratinh.tayninh.gov.vn đăng tải nội dung tuyên truyền về tài nguyên nước, 

biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường.  

3. Thường xuyên thực hiện việc dọn dẹp vệ sinh nơi công sở nhằm bảo vệ 

tài nguyên nước, bảo vệ môi trường hướng đến mục tiêu toàn cầu về sự phát 

triển bền vững, ngăn ngừa, giảm thiểu rủi ro, thiên tai, ứng phó hiệu quả với 

biến đổi khí hậu. 

 Thanh tra tỉnh báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi 

trường)  kết quả thực hiện hưởng ứng Ngày Nước thế giới và Ngày Khí tượng 

thế giới theo chỉ đạo./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Sở Tài nguyên và MT;                                                            

- LĐ Thanh tra tỉnh; 

- Lưu: VT. 
     (Kiều) 

 KT. CHÁNH THANH TRA 

PHÓ CHÁNH THANH TRA 
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