
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
 

Số:779/STNMT-BVMT 

V/v phối hợp tuyên truyền về Kỳ họp  

Đại Hội đồng GEF lần thứ 6 (GEF6)  

và các sự kiện liên quan 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày 11 tháng 7 năm 2018 

  
  

Kính gửi:    

 - Sở Thông tin và Truyền thông; 

 - Sở Giáo dục và Đào tạo; 

 - Công an tỉnh; 

 - Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

 - Báo Lạng Sơn; 

 - Tỉnh đoàn Lạng Sơn; 

 - UBND các huyện, thành phố Lạng Sơn. 

 

Thực hiện Công văn số 3070/BTNMT-VP ngày 13/6/2018 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về việc phối hợp tuyên truyền về Kỳ họp Đại Hội đồng 

GEF lần thứ 6 (GEF6) và các sự kiện liên quan; kỳ họp Đại Hội đồng Quỹ Môi 

trường toàn cầu (GEF) lần thứ 6 và các sự kiện liên quan do Bộ Tài nguyên và 

Môi trường phối hợp với Ban Thư ký GEF tổ chức diễn ra từ ngày 23 đến 29 

tháng 6 năm 2018 tại thành phố Đà Nẵng. 

        Kỳ họp Đại hội đồng GEF6 là sự kiện quốc tế quan trọng về môi trường, để 

thông tin kịp thời các nội dung, hoạt động của Kỳ họp Đại hội đồng GEF6 và 

các sự kiện liên quan, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Quý cơ quan phối 

hợp tuyên truyền đến các cơ quan, đơn vị trực thuộc, các em học sinh, đăng tin 

trên cổng thông tin điện tử cơ quan và các phương tiện thông tin đại chúng về sự 

kiện nêu trên. Thông tin chi tiết về Kỳ họp Đại hội đồng GEF6 đã được cập nhật 

tại Trang thông tin chính thức được tích hợp trên Cổng thông tin điện tử của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường tại địa chỉ:  

                http://gef6.vn hoặc http://gef6.monre.gov.vn 

 Rất mong nhận được sự phối hợp trong công tác của Quý cơ quan./. 

Nơi nhận:             
- Như trên; 

- Bộ TN&MT (để b/c); 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trung tâm TTTN&MT (đăng tin); 

- Lưu: VT, BVMT.              

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

đã ký 

 

 

Nguyễn Đình Duyệt 
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