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UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN SƠN DƯƠNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /KH-UBND            Sơn Dương, ngày       tháng     năm 2020 

KẾ HOẠCH 

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

Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương thế giới năm 2020 

Căn cứ Văn bản số 2906/BTNMT-TTTNMT ngày 29/5/2020 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động thuộc “Tháng hành động vì 

môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2020;  

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 1454/UBND-TNMT 

ngày 18/5/2020 về việc tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt 

Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2020; 

Uỷ ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch tổ chức hưởng ứng Ngày Môi 

trường thế giới 05/6, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương thế 

giới năm 2020 trên địa bàn huyện, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6 với chủ 

đề “Hành động vì thiên nhiên”, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam với chủ đề 

“Đổi mới để phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam”, Ngày Đại dương thế 

giới với chủ đề “Đổi mới vì một đại dương bền vững” nhằm tuyên truyền, nâng 

cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường; không săn bắt động vật quý 

hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng; không khai thác, đánh bắt, sử dụng cạn kiệt 

nguồn tài nguyên thiên nhiên; giảm thiểu phát sinh, giảm sử dụng, tái sử dụng 

chất thải nhựa, túi ni lông khó phân hủy; bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam. 

2. Yêu cầu 

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6, Tuần 

lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương thế giới năm 2020 đảm bảo tiết 

kiệm, hiệu quả, thiết thực. 

- Các hoạt động hưởng ứng trực tiếp hoặc góp phần giải quyết những vấn 

đề môi trường bức xúc, điểm nóng về ô nhiễm môi trường tại địa phương. 

- Các hoạt động thu hút được sự quan tâm và tham gia tích cực của các cơ 

quan, đơn vị, các xã, thị trấn và đông đảo cộng đồng hưởng ứng bằng những 

việc làm cụ thể góp phần bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên thiên và đa dạng sinh 

học, phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu. 

II. NỘI DUNG 

1. Tiếp tục tập trung triển khai công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2020 

theo Hướng dẫn số 54-HD/BTGTU ngày 31/01/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh 
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ủy Tuyên Quang (có bản phô tô văn bản gửi kèm theo) và các văn bản về bảo vệ 

môi trường, bảo tồn thiên thiên và đa dạng sinh học (Luật Bảo vệ môi trường 

năm 2014; Luật Đa dạng sinh học năm 2008; Luật tài nguyên nước năm 2012; 

Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 06/6/2013 Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng (khóa XI) “về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng 

cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”; 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 sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt 

đến năm 2020; Văn bản số 161/LĐCP ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ 

Nguyễn Xuân Phúc về việc giải quyết các vấn đề rác thải nhựa…) 

2. Trong thời gian từ nay đến hết tháng 6/2020 đồng loạt triển khai tổ 

chức các hoạt động thuộc “Tháng hành động vì môi trường” nhằm hưởng ứng 

Ngày Môi trường thế giới 05/6, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại 

dương thế giới năm 2020, cụ thể: 

- Tổ chức tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh và đưa tin, bài, xây 

dựng chuyên mục, phóng sự tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chủ đề Ngày 

Môi trường thế giới 05/6, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương 

thế giới năm 2020. 

- Thực hiện treo băng zôn, áp phích, khẩu hiệu hưởng ứng Ngày Môi 

trường thế giới 05/6, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương thế 

giới năm 2020 ở nơi công cộng, các tuyến đường chính, trụ sở cơ quan làm việc, 

nơi đông người qua lại nhằm nhắc nhở, tạo điều kiện cho mọi tổ chức, cá nhân 

và cộng đồng thực hiện quyền và nghĩa vụ tham gia bảo vệ môi trường, phát 

triển bền vững; bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam. 

- Tổ chức ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý chất thải; khơi 

thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, ao, hồ, hệ thống thoát nước; trồng và 

chăm sóc cây xanh; thu gom chất thải nhựa, túi ni lông tại chợ, siêu thị, khu dân 

cư nhằm khuyến khích người tiêu dùng cắt giảm tối đa sử dụng các sản phẩm 

nhựa và túi ni lông cũng như từ bỏ thói quen vứt rác bữa bãi, nâng cao ý thức 

trách nhiệm của cộng đồng về bảo vệ môi trường, phát triển bền vững. Phát 

động và duy trì các phong trào bảo vệ môi trường tại cơ sở như: Ngày thứ bảy 

tình nguyên, ngày Chủ nhật xanh, ngày không sử dụng túi ni lông… 

III. TỔ CHỨC THỨC HIỆN 

1. UBND các xã, thị trấn 

- Tiếp tục tập trung triển khai công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2020 

theo Hướng dẫn số 54-HD/BTGTU ngày 31/01/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh 

ủy Tuyên Quang và các văn bản về bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa 

dạng sinh học đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động và nhân dân 

trên địa bàn. 

- Tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của địa phương về mục 

đích, ý nghĩa của chủ đề Ngày Môi trường thế giới 05/6, Tuần lễ Biển và Hải 

đảo Việt Nam, Ngày Đại dương thế giới năm 2020.  
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- Tổ chức treo băng zôn, áp phích, khẩu hiệu hưởng ứng Ngày Môi trường 

thế giới 05/6, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương thế giới năm 

2020 ở nơi công cộng, các tuyến đường chính, trụ sở cơ quan làm việc, nơi đông 

người qua lại nhằm nhắc nhở mọi người cùng hành động bảo vệ môi trường, tài 

nguyên thiên nhiên và ứng phó với biến đổi khí hậu; bảo vệ chủ quyền biển, đảo 

Việt Nam (có nội dung thông điệp kèm theo). 

- Tổ chức phát động các phong trào quét dọn vệ sinh môi trường, thu gom, 

xử lý chất thải, khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, ao, hồ, hệ thống 

thoát nước, trồng cây xanh bảo vệ môi trường. Phát động và duy trì các phòng 

trào bảo vệ môi trường như: Ngày thứ bảy tình nguyện, ngày Chủ nhật xanh,… 

- Biểu dương, giới thiệu các mô hình tiên tiến, mô hình tốt về bảo vệ môi 

trường và các tổ chức, cá nhân, cộng đồng có những 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. Lên án, 

phát hiện và xử lý kịp thời những hành vi gây ô nhiễm môi trường.  

- UBND các xã kết hợp triển khai thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường 

và an toàn thực phẩm theo nội dung hướng dẫn tại Văn bản số 1261/HD-TNMT 

ngày 16/10/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang hướng 

dẫn thực hiện, đánh giá một số nội dung thuộc tiêu chí số 17 về môi trường và 

an toàn thực phẩm trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, giai đoạn 

2016-2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

2. Các cơ quan, đơn vị, trường học đóng trên địa bàn huyện phát động cán 

bộ, công chức, viên chức, học sinh trong cơ quan, đơn vị, trường học tham gia 

tổng vệ sinh môi trường, trồng và chăm sóc cây xanh khu vực xung quanh nơi 

làm việc, học tập; khuyến khích học sinh hạn chế sử dụng đồ dùng bằng túi ni 

lông, cốc chén, ống hút bằng nhựa… Lồng ghép, tích hợp, giáo dục bảo vệ môi 

trường về tác hại của chất thải nhựa vào môn học hoặc các buổi sinh hoạt lớp, 

các buổi ngoại khóa của học sinh. 

3. Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện tăng thời lượng 

đưa tin, bài, phóng sự, chuyên mục tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Ngày 

Môi trường thế giới 05/6, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương 

thế giới năm 2020. 

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và UBND các xã tổ chức các 

hoạt động tuyên truyền và thu gom, xử lý chất thải tại các tụ điểm vứt, đổ rác 

không đúng nơi quy định. Nguồn kinh phí tổ chức các hoạt động được lấy từ 

kinh phí sự nghiệp môi trường giao cho phòng Tài nguyên và Môi trường tại 

Quyết định số 668/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND huyện về việc giao 

chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. 

- Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày 

Môi trường thế giới 05/6, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương 

thế giới năm 2020 gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định. 



 4 

5. Thời gian hưởng ứng, chế độ báo cáo 

- Thời gian tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 

05/6, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương thế giới năm 2020 từ 

nay đến hết tháng 6/2020. 

- Chế độ báo cáo: UBND các xã, thị trấn; các cơ quan, đơn vị, trường học; 

Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện huyện báo cáo kết quả đợt 

phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6, Tuần lễ Biển và Hải đảo 

Việt Nam, Ngày Đại dương thế giới năm 2020 về UBND huyện trước ngày 

25/6/2020 (qua phòng Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, gửi văn bản trước 

vào hòm thư: sonduongtnmt@gmail.com) 

Uỷ ban nhân dân huyện Sơn Dương yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn 

vị có liên quan, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện kế hoạch./. 

 

Nơi nhận: 
- TTr Huyện ủy, HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Chánh, PVP TH UBND huyện; 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường; 

- Trung tâm VH, TT và Thể thao huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị, trường học; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, TNMT. 
  

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

CHỦ TỊCH 

 
Phạm Văn Lương 
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NỘI DUNG THÔNG ĐIỆP 

(Kèm theo Kế hoạch số      /KH-UBND ngày    /5/2020 của UBND huyện) 

 
 

1. Quyết tâm giữ gìn, bảo vệ biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc 

2. Hoàng Sa – Trường sa là máu thịt của Tổ quốc Việt Nam 

3. Tất cả vì biển, đảo quê hương, vì biên cương Tổ quốc 

4. Chung sức bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam 

5. Giảm rác thải nhựa, tăng màu xanh sống 

6. Hài hòa với thiên nhiên – Gìn giữ bảo tồn đa dạng sinh học 

7. Trái đất cần chúng ta! Hãy liên kết chống lại biến đổi khí hậu 

8. Hãy sử dụng đồ dùng từ vật liệu tái chế 

9. Đánh bắt hải sản sai cách là phá hủy cân bằng sinh học 

10. Sử dụng nguồn nguyên liệu xanh là góp phần bảo vệ môi trường 

11. Ô nhiễm môi trường từ việc sử dụng thuốc trừ sâu và các sản phẩm từ nhựa 

12. Sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên da dạng sinh học 

13. Đa dạng sinh học – Hành trình duy trì sự sống 

14. Đa dạng sinh học – Nhận thức đúng, hành động đủ 

15.  Hành động vì thiên nhiên – Trách nhiệm của chúng ta 
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