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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v mời các đơn vị tư vấn lập “Đề án truyền
thông, nâng cao nhận thức, năng lực về biến đổi
khí hậu cho cơ quan quản lý các cấp và cộng
đồng dân cư trên địa bàn tỉnh An Giang giai
đoạn 2022-2025

Kính gửi: Các Viện, trường, đơn vị tư vấn
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang tại Công
văn số 4173/VPUBND-KTN ngày 28/7/2022 về việc lập “Đề án truyền thông,
nâng cao nhận thức, năng lực về biến đổi khí hậu cho cơ quan quản lý các cấp
và cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2022-2025” (sau đây
gọi là Đề án). Sở Tài nguyên và Môi trường kính đề nghị các đơn vị tư vấn có
đủ năng lực lập Đề án với các mục tiêu chủ yếu như sau:
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương, đường lối, chính sách,
pháp luật về ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính; nâng cao
nhận thức các ngành, các cấp, tổ chức đoàn thể và trách nhiệm cộng đồng về
thích ứng với biến đổi khí hậu;
- Nâng cao năng lực, nhận thức về biến đổi khí hậu cho cán bộ, công chức
của cơ quan quản lý các cấp và cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh; nhất là các
cán bộ, bộ phận trực tiếp làm công tác bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi
khí hậu, phòng, chống thiên tai để chủ động ứng phó thiên tai đạt hiệu quả, giảm
thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra; giảm phát thải khí nhà kính.
- Phát hiện, phổ biến nhân rộng các mô hình phát triển bền vững thích
ứng với biến đổi khí hậu gắn với cộng đồng.
Đề án vui lòng gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang (địa chỉ:
Số 837 Trần Hưng Đạo, phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên, tỉnh An
Giang) trước ngày 26/09/2022 để xét chọn và thành lập Hội đồng thẩm định theo
quy định.
Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang rất mong sớm nhận được sản
phẩm Đề án của quý Đơn vị./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Trung tâm CNTTTN&MT (đăng web);
- Các Phòng: P.KHTC, KSN&BĐKH;
- Lưu: VT.
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