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Kính gửi:  

- Các phòng, ban, đoàn thể huyện; 

- Đảng uỷ, UBND các xã, thị trấn; 

- Các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện. 
 

Thực hiện Văn bản số 1361/STNMT-QLMT ngày 01/6/2020 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường V/v tổ chức các hoạt động thuộc “Tháng hành động vì 

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

Ngày môi trường thế giới năm 2020 với chủ đề “Hành động vì thiên 

nhiên”, nhằm kêu gọi mỗi quốc gia, cộng đồng tăng cường các biện pháp, hoạt 

động nhằm phục hồi các hệ sinh thái bị suy thoái, ứng phó với biến đổi khí hậu, 

tăng cường an ninh lương thực, bảo vệ tài nguyên nước và có những hành động 

cụ thể, thiết thực vì thiên nhiên và trái đất của chúng ta. 

Nhằm tổ chức các hoạt động ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả Tháng hành 

động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2020, UBND 

huyện Tam Dương đề nghị UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị trên địa 

bàn huyện xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động thiết thực, ý nghĩa theo 

nhiều hình thức khác nhau để hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường hưởng 

ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2020, cụ thể như sau: 

1. Thời gian tổ chức: Từ nay đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2020. 

2. Những hoạt động chính: 

- Treo băng rôn, panô, áp phích, khẩu hiệu theo chủ đề năm 2020 (Có 

mẫu khẩu hiệu kèm theo) tại các khu vực công cộng, trụ sở cơ quan làm việc và 

các địa điểm phù hợp nhằm tuyên truyền cho cộng đồng cùng nhau hành động 

để bảo vệ môi trường và bảo vệ đa dạng sinh học (riêng tại thị trấn Hợp Hoà 

giao Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức treo 05 băng phướn tuyên truyền 

tại trục đường QL2C đoạn từ trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện đến ngã tư 

Me). 



- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức 

cho cán bộ, cộng đồng dân cư về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, 

quản lý chất thải rắn, chất thải nhựa, ứng phó với biến đổi khí hậu;  

Tổ chức các hoạt động có sự tham gia của cộng đồng như: Chiến dịch ra 

quân làm vệ sinh môi trường; trồng cây xanh; phân loại, thu gom và xử lý rác 

thải sinh hoạt tại hộ gia đình; hạn chế sử dụng túi nilon và các sản phẩn từ nhựa 

dùng một lần. Yêu cầu UBND các xã, thị trấn phải tổ chức phát động cho nhân 

dân ở các thôn, tổ dân phố, khu dân cư ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường ít 

nhất hai tuần một lần từ nay đến hết tháng 6 năm 2020, hết thời gian này tổ chức 

duy trì hoạt động này ít nhất mỗi tháng 01 lần. 

- Tổ chức phát động việc sử dụng hợp lý và tiết kiệm các nguồn tài 

nguyên thiên nhiên; thực hiện tiêu dùng xanh, thân thiện với môi trường và chế 

độ ăn uống lành mạnh; không buôn bán, sử dụng các loài động, thực vật nguy 

cấp, quý hiếm, ưu tiên bảo vệ; biểu dương các mô hình bảo vệ môi trường, bảo 

tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học gắn với hoạt động xóa đói, giảm 

nghèo, xây dựng nông thôn mới; thực hiện các hoạt động nuôi, trồng, khai thác 

bền vững các loài sinh vật, các giống cây trồng, vật nuôi, đặc biệt trong các 

ngành nông, lâm, ngư nghiệp, dược liệu và chế biến; 

- Phối hợp với các đoàn thể và các tổ chức chính trị - xã hội đồng loạt 

phát động và tổ chức chuỗi hoạt động hưởng ứng một cách thiết thực, hiệu quả, 

có tính lan tỏa cao, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng và huy động sự 

tham gia trực tiếp của cộng đồng; đặc biệt nâng cao vai trò giám sát, phản biện 

của các tổ chức chính trị - xã hội và cộng đồng dân cư đối với các hoạt động bảo 

vệ môi trường và đa dạng sinh học; 

- Các cơ quan, đơn vị tổ chức ra quân dọn dẹp vệ sinh công sở cơ quan và 

khu vực xung quanh trụ sở cơ quan mình đảm bảo xanh - sạch - đẹp; tổ chức 

thực hiện tốt lời kêu gọi chung tay hưởng ứng giải quyết vấn đề rác thải nhựa 

cảu Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 161/LĐCP ngày 25/4/2019, không sử 

dụng nước uống đóng chai sử dụng một lần ở cơ quan, công sở và trong các 

cuộc họp, hội nghị, hội thảo; khi tổ chức hội nghị, hội thảo, các cơ quan, đơn vị 

chuyển sang sử dụng các bình nước thể tích lớn hoặc tự đun nấu, sử dụng các 

vật dụng chứa đựng sử dụng nhiều lần, vật liệu dễ phân huỷ (sản phẩm sản xuất 

từ giấy hoặc các sản phẩm thân thiện với môi trường) 

- Trung tâm Văn hoá - Thể thao - Truyền thanh huyện tăng thời lượng đưa 

tin, bài, phóng sự, chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền các hoạt động, nội 

dung chủ đề, thông điệp hưởng ứng các sự kiện trên địa bàn huyện. 



Các đơn vị sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường được giao năm 2020 

và các nguồn kinh phí hợp pháp khác của mình để tổ chức các hoạt động nêu 

trên đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, đúng quy định. 

3. Báo cáo, thông tin kết quả thực hiện:  

Kết thúc tháng hành động vì môi trường, đề nghị các đơn vị gửi kết quả 

thực hiện về UBND huyện (gửi qua Phòng Tài nguyên và Môi trường) trước 

ngày 10/7/2020 (mẫu báo cáo tại Phụ lục đính kèm) để tổng hợp, báo cáo Sở Tài 

nguyên và Môi trường theo quy định. 

UBND huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn, các phòng, ban, đoàn thể 

huyện, các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn huyện thực hiện tốt nội dung trên./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Huyện uỷ Tam Dương; 

- UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Đặng Công Hòa 
 

 

 

 

  



KHẨU HIỆU TRUYỀN THÔNG NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI  

NĂM 2020 

(Kèm theo Văn bản số       /UBND-TNMT ngày    /    /2020 của UBND huyện) 

1. Hài hoà với thiên nhiên - Gìn giữ bảo tồn đa dạng sinh học. 

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

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

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

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

6.  Sử dụng hợp lý nguồn Tài nguyên Đa dạng sinh học. 

7. Đa dạng sinh học - Hành trình duy trì sự sống. 

8. Đa dạng sinh học - Nhận thức đúng, hành động đủ. 

9. Hành động vì thiên nhiên - Trách nhiệm của chúng ta. 
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