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KẾ HOẠCH
Về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng
ngày môi trường thế giới năm 2018
Thực hiện Công văn số 620/TNMT ngày 08/5/2018 của Sở Tài nguyên và
Môi trường về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày môi trường thế giới
ngày 05/6/2018, UBND huyện xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng
ứng ngày môi trường thế giới năm 2018 trên địa bàn huyện, cụ thể như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
1. Nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa và tầm quan trọng trong
thực hiện tốt việc bảo đảm vệ sinh, giữ gìn môi trường, đồng thời huy động nhân
dân, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn hưởng ứng và tham gia tích cực.
2. Các hoạt động tổ chức phải thực sự thiết thực, cụ thể và được sự tham gia
hưởng ứng tích cực của các ban ngành, đoàn thể, các địa phương và người dân.
II. Nội dung hoạt động
1. Công tác tuyên truyền
- Thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng như Đài truyền thanh
huyện, các xã, thị trấn để đưa tin tuyên truyền nội dung về chủ đề “Giải quyết ô
nhiễm nhựa và nilon”, hạn chế tối đa việc sử dụng các sản phẩm từ nhựa; bảo
vệ môi trường cần sự chung tay của toàn thể cán bộ, công nhân viên chức và
cộng đồng dân cư nhằm nâng cao nhận thức và tham gia các hoạt động giữ gìn
môi trường xanh-sạch-đẹp và bảo vệ sức khỏe chúng ta.
- Tuyên truyền bằng các biểu ngữ, băng rôn, panô, áp phích,...về chủ đề môi
trường, tránh lãng phí thực phẩm, không sử dụng túi nilon, các sản phẩm nhựa dùng
một lần…ở những nơi công cộng, trường học, công sở, các trục đường chính, khu
vực trung tâm xã, thị trấn và khu vực tập trung đông dân cư.
2. Khẩu hiệu tuyên truyền
+ Hãy nghĩ trước khi vứt rác, hãy dọn rác trước khi quá muộn.
+ Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của toàn xã hội.
+ Bảo vệ môi trường là nghĩa vụ của mỗi công dân.
+ Cùng nhau tiêu dùng có trách nhiệm - Vì một trái đất bền vững.
+ Rác là nguồn gây ô nhiễm, hãy làm sạch rác ở mọi nơi.
+ Hãy giữ gìn vệ sinh, không vứt rác ra đường.
+ Môi trường ô nhiễm phá tan cuộc sống yên bình của bạn.
+ Môi trường hôm nay, cuộc sống ngày mai.
+ Bảo vệ môi trường là bảo vệ cuộc sống của chúng ta.
+ Hãy hành động vì môi trường “xanh-sạch-đẹp”.
3. Công tác vệ sinh môi trường
Tổ chức phát động làm vệ sinh môi trường đồng loạt trên địa bàn toàn huyện
vào ngày 05/6/2018. Tổ chức dọn vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý chất thải, rác
thải tại các khu tưởng niệm, các cơ quan, trường học, đường làng ngõ xóm, các trung
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tâm thương mại, các chợ đóng trên địa bàn.
III. Tổ chức thực hiện
1. Phòng Tài nguyên và Môi trường
Là cơ quan thường trực, chủ trì, phối hợp, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan,
ban ngành, UBND các xã, thị trấn triển khai kế hoạch tổ chức hưởng ứng ngày
môi trường thế giới 05/6/2018; tổng hợp, báo cáo UBND huyện kết quả thực
hiện kế hoạch.
2. Đài truyền thanh huyện
Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo Đài truyền thanh các xã, thị trấn tổ chức
tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia hưởng ứng ngày môi trường
thế giới 05/6 trên địa bàn huyện, nhằm tạo sự hưởng ứng và nâng cao nhận thức
của nhân dân về tầm quan trọng của việc giữ gìn vệ sinh môi trường là bảo vệ
sức khỏe cho chính bản thân mình và gia đình.
3. Các cơ quan, ban ngành cấp huyện: Đồng loạt ra quân làm tổng vệ
sinh tại cơ quan vào ngày 05/6/2018.
4. Đề nghị UBMTTQ Việt Nam huyện và các hội, đoàn thể
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia
các hoạt động hưởng ứng ngày môi trường thế giới; phối hợp với phòng Tài
nguyên và Môi trường, UBND các xã, thị trấn tổ chức các hoạt động hưởng ứng
Ngày Môi trường thế giới 05/6.
5. UBND các xã, thị trấn
- Tổ chức phát động phong trào toàn dân tham gia hưởng ứng ngày môi
trường thế giới 05/6 một cách thiết thực.
- Tăng cường công tác tuyên tuyền, treo biểu ngữ, băng rôn, panô, áp
phích,... ở những nơi công cộng, trường học, công sở, các trục đường chính, khu
vực trung tâm xã, thị trấn và khu vực dân cư tập trung. Phát động các cơ quan,
đơn vị, các thôn, tổ dân phổ tổ chức huy động lực lượng ra quân dọn dẹp vệ sinh
môi trường, thu gom, xử lý chất thải, rác thải, giải quyết những vấn đề môi
trường bức xúc, tồn đọng, khơi thông dòng chảy, hệ thống thoát nước trên địa
bàn dọc theo các tuyến đường thôn, xóm, cơ quan, trường học, chợ và trung tâm
xã, thị trấn vào ngày 05/6/2018.
Trên đây là Kế hoạch hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 5/6/2018
trên địa bàn huyện. UBND huyện yêu cầu các cơ quan, ban ngành, đoàn thể
cấp huyện và UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt kết
quả tốt, góp phần thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường./.
Nơi nhận:
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Thường vụ Huyện ủy;
- CT, PCT UBND huyện;
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lãnh đạo VP+CV;
- Lưu VT.
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