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KẾ HOẠCH 

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6, 

tháng hành động vì môi trường năm 2022 trên địa bàn huyện 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 25/5/2022 của Sở Tài nguyên 

và Môi trường tỉnh Lạng Sơn về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày 

Môi trường thế giới 05 tháng 6, tháng hành động vì môi trường năm 2022, 

UBND huyện Đình Lập xây dựng kế hoạch thực hiện trên địa bàn huyện như 

sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (ngày 

05/6/2022) với chủ đề “Chỉ một Trái Đất” (Only One Earth) nhằm truyền tải ý 

nghĩa thông điệp cùng xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên; sử 

dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và ứng phó biến đổi khí 

hậu, hướng mọi người thực hiện lối sống xanh hơn, sạch hơn và có những hành 

động cụ thể, thiết thực vì thiên nhiên và Trái Đất. 

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp, các ngành, 

các tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư trên địa bàn huyện trong việc bảo vệ môi 

trường hướng tới mục tiêu cao nhất cải thiện chất lượng môi trường, bảo vệ sức 

khỏe người dân, cân bằng sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển kinh 

tế bền vững. 

2. Yêu cầu 

- Công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi 

trường thế giới 05 tháng 6, Tháng hành động vì môi trường năm 2022 đảm bảo 

có ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả, rộng khắp và có sự lan tỏa đến đông đảo cán bộ, 

đảng viên và Nhân dân trên địa bàn huyện. 

- Tổ chức các hoạt động đảm bảo hiệu quả, thiết thực theo hướng tiết 

kiệm, chú trọng vào các hoạt động thực tiễn bằng những việc làm cụ thể có sức 

lan tỏa và ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức về bảo vệ môi trường. Thu hút 

được sự quan tâm và tham gia tích cực của các cấp, các ngành, địa phương, các 

tổ chức doanh nghiệp và cộng đồng dân dư trên địa bàn huyện. 

II. NỘI DUNG  

1. Treo băng rôn, pano, áp phích (khuyến khích sử dụng từ các vật liệu có 

tính thân thiện môi trường) tại các khu vực công cộng, đường phố, trụ sở cơ 
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quan làm việc và các địa điểm phù hợp (Tham khảo nội dung tại Phụ lục 01 kèm 

theo). 

2. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế để tổ chức các hoạt 

động cộng đồng như: Ra quân làm vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, thu gom 

xử lý chất thải (đặc biệt quan tâm triển khai ra quân tổng vệ sinh môi trường, 

thu gom và xử lý chất thải tại xã Châu Sơn, Bắc Lãng); đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền trong việc không sử dụng túi nilon khó phân huỷ và các sản phẩm nhựa 

dùng một lần; sản xuất, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ thân thiện môi trường. 

3. Tổ chức xây dựng các công trình phục vụ công tác bảo vệ môi trường, 

phục vụ lợi ích của cộng đồng và các hoạt động phát triển theo hướng bền vững. 

4. Tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện các quy định của Luật Bảo 

vệ môi trường năm 2020, trong đó: 

- Thực hiện các giải pháp cải thiện chất lượng môi trường, bảo vệ sức 

khỏe người dân; phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi 

khí hậu.  

- Xây dựng lộ trình trong việc thực hiện thu gom, phân loại, xử lý rác thải 

sinh hoạt, rác thải nhựa tại nguồn. Xây dựng, nhân rộng các mô hình hiệu quả 

trong việc tổ chức thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn; thúc 

đẩy tiêu dùng bền vững và thân thiện môi trường. 

- Xây dựng, tổ chức thực hiện chiến lược, nhiệm vụ, đề án, dự án bảo vệ 

môi trường. 

5. Phát hiện, biểu dương và khen thưởng những tổ chức, cá nhân, cộng 

đồng doanh nghiệp có đóng góp hiệu quả, thiết thực trong việc sử dụng hợp lý 

tài nguyên, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, sản xuất tiêu dùng bền 

vững và ứng phó với biến đổi khí hậu. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động 

hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6, Tháng hành động vì môi 

trường năm 2022 theo đúng chủ đề và nội dung của Kế hoạch; tổng hợp, tham 

mưu báo cáo theo quy định.  

 2. Đề nghị các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện và các cơ quan, đơn vị liên 

quan 

- Triển khai tuyên truyền sâu rộng các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi 

trường thế giới 05 tháng 6, Tháng hành động vì môi trường năm 2022 theo các 

mục đích, yêu cầu và nội dung của Kế hoạch này, trong đó, tùy theo điều kiện, 

đặc điểm và tình hình để tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng. 

- Tổ chức dọn vệ sinh, thu gom rác thải, trồng hoa, trồng cây xanh, cắt tỉa 

hoa, cây xanh... tại Trụ sở cơ quan, đơn vị. 
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- Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông tăng thời lượng phát các 

phóng sự, chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và các 

hoạt động tổ chức Tháng hành động về môi trường, hưởng ứng Ngày Môi 

trường thế giới năm 2022. 

3. UBND các xã, thị trấn 

Triển khai tuyên truyền sâu rộng các hoạt động thuộc Tháng hành động vì 

môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2022 theo các mục đích, 

yêu cầu và nội dung của Kế hoạch này, trong đó, tùy theo điều kiện, đặc điểm và 

tình hình để tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng. 

Quan tâm triển khai các hoạt động như:  

- Triển khai ra quân tổng vệ sinh môi trường, thu gom và xử lý chất thải, 

trong đó chú trọng tại các xã điểm xây dựng nông thôn mới năm 2022 và xã 

điểm xây dựng nông thôn mới nâng cao, khu dân cư nông thôn kiểu mẫu. 

- Tổ chức các hoạt động trồng cây xanh, trồng hoa, hàng rào xanh tại các 

khu vực phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. 

- Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể xã, thị trấn tăng cường hướng dẫn Nhân 

dân trên địa bàn xây dựng các công trình nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước, 

chuồng chăn nuôi gia súc, gia cầm hợp vệ sinh; quản lý, sử dụng hiệu quả bể thu 

gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng. 

Kết thúc hoạt động hưởng ứng, đề nghị các cơ quan, đơn vị tổng hợp kết 

quả gửi về UBND huyện (qua Phòng Tài nguyên và Môi trường) trước ngày 

20/7/2022 để tổng hợp, báo cáo theo quy định (Mẫu báo cáo tại Phụ lục 02 kèm 

theo) 

Thông tin, tài liệu truyền thông hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, 

Tháng hành động vì môi trường năm 2022 được đăng tải trên Cổng thông tin 

điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ https://www.monre.gov.vn/; 

Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, địa chỉ 

https://tainguyenmoitruong.gov.vn/; Tổng cục Môi trường, địa chỉ 

http://vea.gov.vn. 

UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm, triển khai thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận:  
- CT, các PCT UBND huyện;  

- Các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm 
 

https://moitruong.com.vn/Home/Default.aspx?portalid=33&tabid=27&key=m%c3%b4i%20tr%c6%b0%e1%bb%9dng
https://moitruong.com.vn/Home/Default.aspx?portalid=33&tabid=27&key=m%c3%b4i%20tr%c6%b0%e1%bb%9dng
https://moitruong.com.vn/Home/Default.aspx?portalid=33&tabid=27&key=m%c3%b4i%20tr%c6%b0%e1%bb%9dng
https://www.monre.gov.vn/
https://tainguyenmoitruong.gov.vn/
http://vea.gov.vn./
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