UBND TỈNH HÀ TĨNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ Y TẾ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1011/SYT- VP
V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng
Ngày nước thế giới, Ngày Khí tượng
thế giới, Chiến dịch giờ trái đất năm
2022

Hà Tĩnh, ngày 23 tháng 3 năm 2022

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở.
Thực hiện Văn bản số 1026/UBND-KT2 ngày 07/3/2022 của UBND tỉnh
và Công văn số 907 /STNMT-TNN&BĐ của Sở Tài nguyên và Môi trường về
việc hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày nước thế giới, Ngày Khí
tượng thế giới, Chiến dịch giờ trái đất năm 2022 ( có Văn bản hướng dẫn kèm
theo); Sở Y tế đề nghị các đơn vị căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ triển khai
thực hiện các hoạt động cụ thể sau:
1. Tổ chức các hoạt động truyền thông về sử dụng năng lượng tiết kiệm
và hiệu quả; tổ chức vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của
đơn vị tự nguyện tắt đèn và các thiết bị không cần thiết vào thời gian diễn ra Sự
kiện Giờ trái đất, “tắt đèn và tắt các thiết bị điện không cần thiết” từ 20h30
đến 21h30 ngày 26 tháng 3 năm 2022 (Thứ Bảy).
2. Treo pano, băng rôn, áp phích hoặc bảng điện tử được làm từ các vật
liệu thân thiện với môi trường tại cơ quan, đơn vị hưởng ứng các ngày ( theo
Văn bản hướng dẫn kèm theo)
Yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc và báo cáo kết quả
thực hiện về Sở Y tế trước ngày 12/4/2022 để Sở Y tế tổng hợp báo cáo UBND
tỉnh./.
Nơi nhận:
KT. GIÁM ĐỐC
- Như trên;
PHÓ GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc Sở;
- Các phòng chức năng Sở;
- Cổng thông tin điện tử Sở;
- Lưu: VT, VP.

Nguyễn Lương Tâm

