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Quảng Trị, ngày 28 tháng 5 năm 2018

V/v hỗ trợ tuyên truyền, bình chọn
thành phố Xanh

Kính gửi:
- Các Sở, ban ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Đài Truyền thanh, Đài PT-TH huyện, thị xã, thành phố;
Ngày 24/5/2018, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị nhận được Công
văn số 2087/UBND-CN ngày 24/5/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc tuyên
truyền, bình chọn thành phố Xanh; trong đó UBND tỉnh giao Sở Thông tin và
Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên
quan tuyên truyền, vận động thực hiện các hoạt động bình chọn cho thành phố
Đông Hà trở thành thành phố Xanh.
Ghi nhận những kết quả và nỗ lực của thành phố Đông Hà, năm 2016, thành
phố được Hiệp hội các đô thị Việt Nam tặng danh hiệu ”Đơn vị xuất sắc trong
phong trào thi đua xây dựng đô thị Xanh - Sạch - Đẹp”. Phát huy những kết quả
đạt được, tháng 8/2016, trên cơ sở nghiên cứu thư mời tham gia ”Chương trình
Thành phố Xanh quốc tế - OPCC” của Tổ chức Quốc tế về bảo tồn thiên nhiên
(WWF), UBND thành phố Đông Hà đã thống nhất chủ trương và giao nhiệm vụ
các cơ quan chuyên môn tích cực phối hợp với WWF Việt Nam xây dựng và hoàn
thiện các hồ sơ, thủ tục có liên quan về chương trình hành động khẳng định quyết
tâm, nỗ lực của thành phố trong việc đóng góp vào mục tiêu của chương trình ứng
phó biến đổi khí hậu.
Từ tháng 10/2017 đến tháng 3/2018, Ban Tổ chức đã xem xét hồ sơ và bình
chọn 40 thành phố vượt qua vòng loại từ 132 thành phố tham gia Chương trình đến
từ 23 quốc gia. Theo kế hoạch của Ban Tổ chức từ ngày 07/5/2018 đến ngày
30/6/2018 sẽ thực hiện chiến dịch ”We Love Cities” để người dân, cộng đồng trên
toàn thế giới bình chọn cho thành phố của mình hoặc thành phố mà mình yêu thích
(đối với thành phố Đông Hà tại địa chỉ: http://welovecities.org/vi/dong-ha/). Thành
phố nhận được số phiếu bình chọn, góp ý, chia sẻ… nhiều nhất sẽ được vinh danh
Thành phố Xanh được yêu thích nhất toàn cầu (bên cạnh 02 giải thưởng của Ban
Tổ chức là Thành phố Xanh quốc gia và Thành phố Xanh toàn cầu).
Để hỗ trợ UBND thành phố Đông Hà vận động thực hiện các hoạt động phát
triển đô thị xanh, bền vững, đồng thời thúc đẩy, mở rộng chiến dịch bình chọn
Thành phố Xanh, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị đề nghị Báo Quảng
Trị, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh, Đài Phát thanh-Truyền

hình huyện, thị xã, thành phố; website của các Sở, ban, ngành, UBND các huyện,
thị tích cực tuyên truyền, vận động bình chọn cho thành phố Đông Hà tại địa chỉ:
http://welovecities.org/vi/dong-ha/ từ nay đến ngày 30/6/2018.
Trân trọng cám ơn sự quan tâm, phối hợp của các cơ quan, đơn vị./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Mai Thức,
Phó CTTT UBND tỉnh (để b/c);
- Báo Quảng Trị;
- Đài PT-TH tỉnh;
- Lưu: VT, TTBCXB.
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