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V/v triển khai Công văn UBND tỉnh  

số 220/UBND-KTN về tổ chức các  

hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ 

Trái đất năm 2022 và Công văn số 

230/UBND-KGVX về việc tăng cường 

công tác phòng, chống dịch COVID-19 

và bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng   
  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
            

 An Giang, ngày 21 tháng 3 năm 2022 

 

 

 

Kính gửi: Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở 

 

  Nhằm kịp thời triển khai thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, 

Lãnh đạo Sở Tư pháp yêu cầu Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở nghiên cứu 

lồng ghép vào hoạt động của cơ quan, đơn vị để triển khai đến công chức, viên 

chức, người lao động quán triệt và thực hiện nội dung các văn bản sau đây: 

 1. Công văn số 220/UBND-KTN ngày 14/3/2022 của UBND tỉnh về tổ 

chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022. Trong đó 

lưu ý: 

 Triển khai đến công chức, viên chức và người lao động được biết và vận 

động người thân, gia đình cùng tham gia sự kiện tắt đèn trong vòng một giờ 

hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022 diễn ra từ 20h30 đến 21h30, 

Thứ Bảy, ngày 26/3/2022; Giảm số lượng đèn chiếu sáng sân, chiếu sáng 

trang trí vào ban đêm trong thời gian từ ngày 20/3/2022 đến hết ngày 

26/3/2022.  

 (Các thông tin, tài liệu tuyên truyền và các mẫu banner, logo về Chiến dịch Giờ 

Trái đất, tham khảo tại website: www.tietkiemnangluong.com.vn). 

2. Công văn số 230/UBND-KGVX ngày 17/3/2022 của UBND tỉnh về 

việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 và bệnh sốt xuất 

huyết, tay chân miệng. Trong đó lưu ý: 

 Tiếp tục quán triệt và thực hiện các giải pháp phòng chống dịch theo chỉ 

đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch COVID-19 của tỉnh; đặc biệt là bệnh sốt xuất huyết và tay chân 

miệng; thực hiện nghiêm giải pháp 5K “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng 

cách - Không tập trung - Khai báo y tế” theo khuyến cáo của Bộ Y tế./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc, Phó Giám đốc Sở; 

- Cổng thông tin điện tử Sở (để đăng tải); 

- Lưu: VT, TH. 
(Đính kèm các văn bản nêu trên) 
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