
UBND TỈNH BÀ RỊA -  VŨNG TÀU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ TÀI N G UYÊN VẢ M ỎĨ TRƯỜNG Độc lậ p - T ự  do -  Hạnh phúc

SỐ:3Hri/ST’NMT-CCBVMT Bà Rịa -  Vũng Tàu, ngày2 1  tháng..k..năm 20ỉ8
V/v phối họp tuyên truyền về Kỳ họp 
Đại H ội đồ n g  G E F  lần th ú  6 (G E F 6) 

và các sự  k iện  liên  quan

Kính gửi:
- Các Sở, ban, ngành;
- ủy  ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh;
- Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh;
- Hội người cao tuổi tỉnh;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại 
Vũng Tàu;
- Đài Phát thanh và truyền hình tình;
- Báo Bà Rịa -  Vũng Tàu;
- ƯBND các huyện, thị xã, thành phố.

§n chỉ đạo của ủy ban dân nhân tỉnh triển khai văn bản số 
VP ngày 13/03/2018 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; Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiên như sau:

Kỳ họp Đại Hội đồng GEF lần thứ 6 (GEF6) và các sự kiện liên quan 
được Việt Nam đăng cai tổ chức từ ngày 23 đến 29/6/2018 tại thành phổ Đà 
Nằng thể hiện vai trò chủ động, tích cực và vị thế của Việt Nam. Kỳ họp Đại 
Hội đồng GEF6 do Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ban thư ký Quỳ Môi 
trường Toàn cầu phối hợp tổ chức với sự tham gia khoảng 1.500 đại biểu đến từ 
183 quốc gia thành viên, các tồ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ về môi 
trường, các định chể tài chính quổc tế và các đối tác phát triển tại Việt Nam, đặc 
biệt có sự tham gia phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó 
Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các Bộ, ban ngành Trung ương và địa phương.
Mục tiêu của kỳ họp góp phần tăng cường, thúc đẩỵ họp tác với các đổi tác song 
phương, đa phương nhằm tìm kiếm các cơ hội tiếp cận tài‘chính, công nghệ, 
tăng cường năng lực trong công tác bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường, 
trong đó thực hiện Thỏa thuận Paris vê biên đôi khí hậu, mục tiêu phát triên bên 
vững.

Thực hiện chỉ đạo cùa UBND tinh và 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 các Sở, ban, ngành, các tố chức chính trị xã hội 
và IJBND các huyện, thị xã, thành phô, đặc biệt Đài Phát thanh và truyền hình 
tỉnh, Báo Bà Rịa -  Vũng Tàu đây mạnh hoạt dộng tuyên truyền đôi với chương 
trình sự kiện trước, trong và sau hoạt động của kỳ họp. Mọi thông tin kỳ họp 
được cập nhật tại Trang thông tin chính thức tích hợp trên Công thông tin điện \ ỵ
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tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ: http://aef6.vn hoặc 
http://gef6.more.gov.vn. Chi tiết liên hệ Bà Phạm Ngọc Anh -  Giám đốc cống 
thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Điện thoại: 0983189918, E- 
mail: pnanh@monre.gov.vn

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo đến các Sở, ban ngành, địa 
phương để biết, triển khai theo chỉ đạo của UBND tỉnh./.

(Kèm theo văn bản số 3070/BTNMT-VP ngày 13/03/2018)

- Chi cục B ảo vệ m ôi trường;
- Lưu: V T .H S .

I ' l l I U  I I  V  I I ,

- U B N D  tỉnh;
- G iám  đốc Sở;
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Ẹ Ợ tÀĨ NGUYÊN VẢ MỎI TRƯỜNG CỘNG H Ò A  XÃ HỘI CH ủ  NGHĨA VIỆT NAM
Bôc lâp - T ư do - Hanh phúc

Số: Ĩ03Ớ/BTNMT-VP  ̂ _XL_Ĩ_-------- 1----- -----
V/v phối hợp tuyên truyền Hà Nộií ngếy ị

_ .ỵầKỳ hộ Đại-ỊIỘi đồng GEF lần thử 6 I-----i—
)Ó TẲỊNGUYỄN Ù sự  kiẹn liên quan c V

. Số:.~3.Q.Bnrẩ«.... ,
DEM N gày^.^é^& K  íiili gửi: ủ y  ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực-thtìọe-^

.........""Đirợ; sự thống nhất của Ban Thư ký Quỹ Môi trường toàn cầu (Global
uyen •Ế;;;,‘:;:vjBẩyirổflgâênt Facility - GEF) và sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài 

nguyên và Môi trường phổi hợp với Ban Thư ký GEF tô chức Kỳ họp Đại Hội 
đồng GEF lần thứ ó (GEF6) và các sự kiện liên quan từ ngày 23 đến ngày 29 
tháng 6 năm 2018 tại thành phố Đà Nằng.

Kỳ hộp Đại hội đồng GEF6 là sự kiện qụốc tế quan trọng về môi trường với
sự tham gia của khoảng -1.500 đại biểu, trong đó có sự tham dự của nhiều đại biểu
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triển tại Việt Nam và định chế tài chính quốc tế... Đặc biệt, Kỳ họp có sự tham dự 
và phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Chính 
phủ; Lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương; các nhà khoa học và 
các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài nước.

Việt Nam đăng cai tổ chức Kỳ họp Đại hội đồng GEF6 thể hiện vai ừò chủ 
động, tích cực và vị thế của Việt Nam dối với GEF; góp phần tăng cường, thúc 
đầy hợp tác với các đối tác sont> phương và đa phương, tìm kiếm các cơ hội tiếp 
nhận hỗ trợ tài chính, công nghệ và tắng cường năng lực trong công tác bảo vệ tài 
nguyên thiên nhiên và môi trường, trong đó có việc thực hiện Thỏa thuận Paris về 
biến đổi khí hậu và thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

Để thông tin kịp thời các nội dung, hoạt động của Kỳ họp Đại hội đồng 
GEF6 và các sự kiện liên quan, Bộ Tài nguyên và Môi tnrờng trân trọng đề nghị 
Quý ủy ban phối hợp, chi đạo các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan đẩy mạnh 
thông tin, tuyên truyền về sự kiệntiày. Thông tin về Kỳ họp Đại hội đồng GEF6 
được cập nhật tại Trang" thông tin chính thức được tích hợp trên Cong thông tin 
điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại địa chỉ: http://gef6.vn hoặc 
littp://gef6.monre.goy.vnể

(Thông tin chi tiết liên hệ: Bà Phạm Ngọc Ảnh, Giám đốc cổng thông tin 
điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường; đt: 0983189918; email: 
pnanh@monre. gov. vn).

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quỷ ủy  ban./.
Nơi nhận:
-  Như trên;
- Bộ trường Trầu Hồng H à (để b/c);
- 'IM  trưởng Võ Tuấn Nhân, Thứ trưởng Trần Quý Kiên;
- Sỏ' TN&MT các tình, thành phố trục thuộc TW (để phối hợp);
- Các Vụ: HTQT; TĐKT&TT; VP Bộ;
- Lưu V i ,  VP (C ÍTĐ T).
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