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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện các hoạt động hƣởng ứng Ngày Đại dƣơng thế giới, 

Ngày Môi trƣờng thế giới năm 2019 
 
 

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn 

 
ơ  

Thực hiện Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 21/5/2019 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới, 

Ngày Môi trường thế giới 05/6/2019 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, UBND huyện 

Đình Lập báo cáo kết quả thực hiện trên địa bàn huyện như sau: 

1. Công tác chỉ đạo thực hiện 

UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 141/KH-UBND, ngày 21/5/2019 

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới, Ngày Môi trường 

thế giới năm 2019 trên địa huyện Đình Lập, để tuyên truyền, nâng cao nhận thức, 

trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân và cộng đồng về công tác bảo vệ môi trường, 

kêu gọi cộng đồng cùng hành động trong việc giảm thiểu những chất độc hại ra 

môi trường không khí trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, sử dụng tiết 

kiệm, hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên, hướng tới thay đổi thói quen tiêu 

dùng để hạn chế sử dụng nhựa, giảm thiểu đóng gói bao bì sản phẩm bằng nhựa và 

nilong, tích cực sử dụng các sản phẩm từ vật liệu thân thiện với môi trường. 

Các hoạt động hưởng ứng thiết thực, tiết kiệm, thu hút quần chúng nhân dân 

tham gia bằng những việc làm cụ thể để bảo vệ môi trường. 

2. Nội dung thực hiện 

- Tập trung triển khai một số nội dung, giải pháp tuyên truyền theo hướng 

dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về quan điểm, chủ trương của Ðảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo; triển khai Kế hoạch hành động Quốc 

gia về quản lý chất lượng không khí đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 theo 

Quyết định số 985A/QĐ-TTg ngày 01/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ; tiếp tục 

quán triệt, triển khai Nghị quyết số 24-NQ/TW về chủ động ứng phó với biến đổi 

khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Chiến lược quốc 

gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Quyết định số 

582/QĐ-TTg ngày 11/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án 

tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi ni lông khó phân hủy 

trong sinh hoạt đến năm 2020 và các văn bản pháp luật liên quan để nâng cao 

nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, cộng đồng trên địa bàn huyện 

về công tác bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, sử dụng tiết kiệm, hiệu 

quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên, thông qua đó huy động nỗ lực của toàn thể 
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cộng đồng hướng tới thay đổi nhận thức, thói quen và các giải pháp quản lý, thu 

gom, vận chuyển, xử lý chất thải nhựa, hướng tới hạn chế sử dụng nhựa, giảm 

thiểu đóng gói bao bì sản phẩm bằng nhựa và nilon, tăng cường sử dụng các sản 

phẩm từ vật liệu thân thiện với môi trường góp phần bảo vệ môi trường trên địa 

bàn. 

- Tổ chức treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu hưởng ứng Ngày Môi 

trường thế giới với chủ đề “Ô nhiễm không khí và hành động của chúng ta”, 

hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới với chủ đề “Giới và Đại dương” ở nơi công 

cộng, các đường phố chính, trụ sở cơ quan, nơi đông người qua lại nhằm tuyên 

truyền đến các tổ chức, cá nhân và cộng đồng thực hiện quyền và nghĩa vụ tham 

gia bảo vệ môi trường, phát triển bền vững bằng những việc làm cụ thể, thiết 

thực. 

- Tổ chức Lễ phát động “Tháng hành động vì môi trường” và các hoạt 

động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 05/6/2019 quy mô cấp tỉnh trên địa 

bàn huyện. Tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường: ra quân làm vệ sinh môi 

trường; trồng rừng, trồng cây xanh đô thị; thu gom, xử lý rác thải, khơi thông dòng 

chảy, nạo vét ao hồ, kênh mương, hệ thống thoát nước; giải quyết những vấn đề môi 

trường tại địa phương và các hoạt động thiết thực khác.  

- Tổ chức các hoạt động phổ biến, giới thiệu các mô hình tiên tiến bảo vệ 

môi trường, bảo vệ và phát triển rừng, bảo tồn đa dạng sinh học; khuyến khích, 

hỗ trợ và tạo điều kiện cho các hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học, sử dụng sản 

phẩm thân thiện với môi trường. 

- Phát túi nilong thân thiện môi trường cho người dân tại huyện Đình Lập. 

  - Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân 

có các hành vi gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn huyện. 

- Phát hiện, biểu dương và khen thưởng những tổ chức, cá nhân, doanh 

nghiệp có đóng góp hiệu quả, thiết thực trong việc sử dụng hợp lý tài nguyên , 

bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. 

3. Kết quả thực hiện  

- Tổng số hoạt động diễn ra trên địa bàn: 07 hoạt động (Diễu hành bằng xe 

đạp điện; trồng, chăm sóc cây; tổng vệ sinh môi trường tại các khu dân cư; phát 

túi nilong thân thiện với môi trường; tuyên truyền trên loa phát thanh, xe lưu 

động; treo băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền tại các trục đường chính, khu dân 

cư, trụ sở cơ quan; xây dựng các mô hình thu gom, xử lý rác thải). 

- Tổng số người tham gia: 14.509 người. 

- Ra quân vệ sinh môi trường với 4.624 lượt người tham gia; Tổng lượng 

rác thải được thu gom, xử lý: 425,0 m
3
. 

- Tổng chiều dài cống, rãnh được khơi thông; đường làng, ngõ xóm, 

đường giao thông được vệ sinh môi trường: 62,7 km. 
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- Tổng số cây xanh được trồng mới và chăm sóc: 4.478 cây. 

- Tổng diện tích rừng được chăm sóc: 145 ha. 

- Các hoạt động truyền thông: tuyên truyền trên Đài truyền thanh tại các 

khu dân cư, thôn trên địa bàn xã, thị trấn được trên 120 lượt; diễu hành bằng xe 

đạp điện với 100 lượt đoàn viên tham gia; phát 1.000kg túi nilong thân thiện môi 

trường).  

- Treo băng rôn, khẩu hiệu: treo 68 băng rôn, khẩu hiệu tại các trường học, 

bệnh viện, trụ sở cơ quan và các trục đường chính của trung tâm hai thị trấn. 

  - Xây 32 lò đốt lý rác thải sinh hoạt tại các khu dân cư và 20 bể thu gom 

bao bì đựng thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng tại xã Kiên Mộc, Bắc Lãng (đang 

thực hiện, dự kiến hoàn thành trong tháng 7/2019).  

(Kèm theo bảng tổng hợp kết quả) 

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Đại 

dương thế giới, Ngày Môi trường thế giới năm 2019 trên địa bàn huyện Đình 

Lập./. 

 

 KT. CHỦ TỊCH 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng TNMT; 

- Lưu: VT. 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nông Minh Cát 

 

 

 



BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG HƢỞNG ỨNG  

“NGÀY ĐẠI DƢƠNG THẾ GIỚI” VÀ “NGÀY MÔI TRƢỜNG THẾ GIỚI” NĂM 2019 

(Kèm theo Báo cáo số     /BC-UBND ngày        tháng    năm 2019 của UBND huyện Đình Lập) 

STT Tên hoạt động 

Kết quả đạt đƣợc 

Tổng số 

ngƣời 

tham gia 

(lượt) 

Phát túi 

nilong 

thân 

thiện môi 

trƣờng 

(kg) 

Tổng số 

rác thu 

gom, xử lý 

(m
3
) 

Vệ sinh khu 

vực công 

cộng, đƣờng 

giao thông 

(m) 

Số cây trồng 

mới 

(cây) 

Treo 

băng rôn, 

khẩu hiệu 

(chiếc) 

Phát 

thanh 

(buổi) 

Tổng số diện 

tích rừng 

đƣợc chăm 

sóc (ha) 

Số lƣợng lò 

xử lý và bể 

thu gom (cái) 

1 Tuyên truyền 14.509 1.000    68 122   

2 Vệ sinh môi trường 4.624      425,0 62.700      

3 
Trồng mới và chăm sóc 

cây 

    4.478   145  

4 
Xây dựng mô hình xử 

lý rác thải 

        52 

 Tổng cộng 19.133 1.000 425 62.700 4.478 43 122 145 52 
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