
 

  UBND TỈNH BÌNH THUẬN     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG              Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 

        Số: 1068/STNMT-TNN                        Bình Thuận, ngày 13 tháng 3 năm 2019 

     V/v tổ chức các hoạt động hưởng  

          ứng Ngày Khí tượng thế giới 2019. 

  
Kính gửi:  

- Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh; 

- Ban Chỉ huy PCTT và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh; 

  - Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Bình Thuận; 

 - Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn tỉnh; 

 - Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

 - Báo Bình Thuận; 

 - UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

  
 

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 

1045/BTNMT-TCKTTV ngày 11 tháng 3 năm 2019 về việc tổ chức các hoạt động 

hưởng ứng Ngày Khí tượng thế giới 2019 (kèm theo Công văn).  

Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân 

các huyện, thị xã, thành phố tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Khí tượng thế 

giới 2019 theo như nội dung hướng dẫn tại Công văn nêu trên. 

 Kết quả thực hiện gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 10 tháng 

4 năm 2019 để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi 

trường. 

 Trên đây là ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường gửi các sở, ban, ngành, 

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh biết để triển khai 

thực hiện./. 

 Nơi nhận:                                   KT.GIÁM ĐỐC 

- Như trên;                                                                                              PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Bộ TN&MT (b/c); 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Giám đốc Sở, PGĐ Sở Đỗ Văn Thái (b/c);  
- Phòng TN và MT các huyện, thị xã, thành phố (biết thực hiện);    

- Lưu: VT, TNN, (Đô).                               

            

      Đỗ Văn Thái 
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