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UỶ BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN THANH LIÊM 

  Số:          /KH-UBND  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

         Thanh Liêm, ngày      tháng      năm 
  

KẾ HOẠCH                          

Tổ chức các hoạt động của Tháng cao điểm hành động vì môi trường hưởng ứng 

Ngày Môi trường thế giới và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2022 

 

Thực hiện Kế hoạch số 1343/KH-UBND ngày 25/5/2021 của UBND tỉnh 

về  tổ chức các hoạt động của Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng ngày 

Môi trường thế giới và ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2022, UBND 

huyện Thanh Liêm xây dựng kế hoạch tổ chức trên địa bàn huyện với những 

nội dung như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích 

- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng tới các tổ chức, cá nhân và cộng đồng 

dân cư về thiên nhiên, kêu gọi mọi người 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 với biến đổi khí hậu. 

- Nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân và cộng đồng để tăng 

cường các hoạt động giảm thiểu ô nhiễm môi trường, hướng tới mục tiêu 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 

- Các cấp, các ngành tổ chức hưởng ứng Ngày môi trường Thế giới 5/6 

năm 2022 với chủ đề “Chỉ một Trái đất” (Only One Earth), Ngày quốc tế Đa 

dạng sinh học (22/5) với chủ đề “Xây dựng một tương lai chung cho mọi sự 

sống” (Building a shared future for all life) dưới nhiều hình thức hoạt động thiết 

thực, có hiệu quả.  

- Các hoạt động phải được đông đảo các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, 

đoàn thể tích cực hưởng ứng và tham gia. 

II. Thời gian, phạm vi triển khai 

1. Thời gian tổ chức phát động và hưởng ứng 

- Phát động toàn huyện hưởng ứng “Tháng cao điểm hành động vì môi 

trường tỉnh Hà Nam”, Ngày môi trường Thế giới 5/6, Ngày quốc tế Đa dạng 

sinh học (22/5): Từ ngày 30/5 đến ngày 30/6 năm 2022. 

2- Tổ chức Lễ phát động “Tháng cao điểm hành động vì môi trường tỉnh 

Hà Nam” và hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 5/6 tại xã Thanh Tân: Dự kiến 

vào ngày 03 tháng  6  năm 2022. 

III. Nội dung 

1. Công tác tuyên truyền 
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- Tuyên truyền, quán triệt, thực hiện các văn bản Đảng, pháp luật của Nhà 

nước về ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ 

môi trường, nhất là Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Chiến lược bảo vệ môi 

trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định 450/QĐ-

TTg ngày 13/4/2022, Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, 

tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định 149/QĐ-TTg ngày 23/7/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ; Chỉ thị 04/CT-TTg ngày 17/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ 

về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư 

tại Việt Nam; Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Đề án "Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025", Chương 

trình 28/CT-TU ngày 30/6/2021 của Tỉnh ủy về xử lý ô nhiễm môi trường trên 

địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025, trọng tâm là khu vực phía Tây sông 

Đáy và sông Nhuệ.... 

- Tổ chức tuyên truyền, vận động toàn thể nhân dân tham gia hưởng ứng 

Ngày Môi trường thế giới 5/6 với chủ đề “Chỉ một Trái đất” (Only One Earth), 

Ngày quốc tế Đa dạng sinh học (22/5) với chủ đề “Xây dựng một tương lai 

chung cho mọi sự sống” (Building a shared future for all life) với các thông 

điệp và khẩu hiệu tuyên truyền phù hợp. 

- Tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân về việc sử dụng hợp 

lý, hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học; bảo vệ 

nguồn nước và giữ gìn vệ sinh 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; xây dựng nền kinh tế tuần hoàn chất thải, chống rác thải 

nhựa trên cạn và đại dương; sản xuất, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ thân thiện 

môi trường. 

2. Thông điệp và khẩu hiệu tuyên truyền 

+ Cùng hành động để bảo tồn thiên nhiên, điều hòa khí hậu, giảm thiểu ô 

nhiễm; 

+ Cùng liên kết chống lại biến đổi khí hậu và ngăn chặn sự phá hủy hệ 

sinh thái toàn cầu; 

+ Sử dụng nguồn nguyên liệu xanh là góp phần bảo vệ môi trường; 

+ Nâng cao chất lượng môi trường kích thích phát triển kinh tế và chống 

lại đói nghèo; 

+ Ngăn chặn và đảo ngược sự mất mát của các hệ sinh thái và đa dạng 

sinh học; 

+ Sống hài hòa với thiên nhiên - Bảo tồn đa dạng sinh học; 

+ Trái đất cần chúng ta! Hãy liên kết chống lại biến đổi khí hậu; 

+ Sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên đa dạng sinh học; 

+ Đa dạng sinh học - Hành trình duy trì sự sống; 

+ Hành động vì thiên nhiên - Trách nhiệm của chúng ta; 

+ Trồng thêm một cây xanh là thêm một hành động vì môi trường; 

+ Tiêu thụ động vật hoang dã là suy kiệt tài nguyên và đa dạng sinh học; 

+ Nhân dân Hà Nam tích cực xây dựng quê hương xanh - sạch - đẹp; 
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+ Nhiệt liệt hưởng ứng ngày môi trường thế giới 5/6/2022 - “Chỉ một Trái 

đất” (Only One Earth) (khẩu hiệu hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 

5/6/2021); 

+ Nhiệt liệt hưởng ứng Ngày quốc tế Đa dạng sinh học 22/5/2022 “Xây 

dựng một tương lai chung cho mọi sự sống”- “Building a shared future for all 

life”  (khẩu hiệu hưởng ứng Ngày quốc tế Đa dạng sinh học 22/5/2022) 

+ Nhiệt liệt hưởng ứng “Tháng cao điểm hành động vì môi trường tỉnh Hà 

Nam” (khẩu hiệu cho tháng hành động vì môi trường của tỉnh). 

3. Các hoạt động chủ yếu 

- Phát động Tháng cao điểm hành động vì môi trường tỉnh Hà Nam hưởng 

ứng Ngày môi trường Thế giới 5/6 với chủ đề “Chỉ một Trái đất” (Only One 

Earth), Ngày quốc tế Đa dạng sinh học (22/5) với chủ đề “Xây dựng một tương 

lai chung cho mọi sự sống” tới mọi tầng lớp nhân dân trên hệ thống đài phát 

thanh. 

- Treo băng rôn, khẩu hiệu tại các khu vực công cộng, đường phố, trụ sở 

làm việc và các địa điểm phủ hợp. 

- Tổ chức các hoạt động cộng đồng như mitting hưởng ứng, ra quân làm 

vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, thu gom xử lý chất thải…; khuyến khích các 

doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tham gia xã hội hóa công tác BVMT, 

thực hiện trách nhiệm BVMT. 

- Phát động nhân dân làm vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm, khơi 

thông cống rãnh, thu gom rác thải nhựa; tích cực trồng và chăm sóc cây xanh tại 

các nơi công cộng, trên đường làng, ngõ xóm, đường phố ...; sử dụng tiết kiệm 

nước, tiêu huỷ gia súc, gia cầm chết đúng quy trình. 

- Tăng cường công tác kiểm soát đặc biệt đối với các cơ sở sản xuất có 

nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao. 

- Phát hiện, biểu dương và khen thưởng để động viên kịp thời những cá 

nhân, doanh nghiệp, tổ chức 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. 

IV. Phân công nhiệm vụ, tổ chức thực hiện: 

1. Phòng Tài nguyên và Môi trường: 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban 

nhân dân huyện xây dựng và triển khai Kế hoạch tổ chức các hoạt động của 

Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng ngày Môi trường thế giới và ngày 

Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2022; 

- Phối hợp với các tổ chức chính trị, xã hội tuyên truyền pháp luật bảo vệ 

môi trường và Ngày môi trường Thế giới 5/6 với chủ đề “Chỉ một Trái đất” 

(Only One Earth), Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học (22/5) với chủ đề “Xây dựng 

một tương lai chung cho mọi sự sống” (Building a shared future for all life). 
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- Phối hợp với Sở Tài nguyên & Môi trường và UBND xã Thanh Tân tổ 

chức Lễ phát động “Tháng cao điểm hành động vì môi trường tỉnh Hà Nam” và 

hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 5/6 của tỉnh tại xã Thanh Tân. 

- Phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin, UBND các xã, thị trấn bố trí địa 

điểm treo băng rôn kỷ niệm Ngày Môi trường thế giới và Ngày Quốc tế Đa dạng 

sinh học năm 2022. 

- Đôn đốc các đơn vị tổ chức thực hiện, tổng hợp kết quả tham mưu Ủy 

ban nhân dân huyện báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi 

trường kết quả triển khai thực hiện các hoạt động trên. 

2. Các phòng ban chuyên môn của huyện: 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và tình hình diễn biến dịch Covid 

19, xây dựng và triển khai thực hiện theo Kế hoạch:  

- Tổ chức quán triệt việc chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về bảo vệ 

môi trường, tập huấn, phổ biến kiến thức pháp luật bảo vệ môi trường cho cán bộ, 

công chức, viên chức và người lao động; xác định công tác đảm bảo nước sạch và 

vệ sinh môi trường là công tác thường xuyên, liên tục; đẩy nhanh tiến độ lập và 

thực hiện dự án xử lý các điểm bức xúc do ô nhiễm môi trường… 

- Phát động phong trào vệ sinh nơi công cộng, trụ sở làm việc, trồng cây 

xanh tạo cảnh quan đảm bảo môi trường làm việc xanh - sạch - đẹp; kiểm tra, 

phối hợp kiểm tra việc thực hiện xử lý chất thải đảm bảo vệ sinh môi trường của 

các cơ sở sản xuất thuộc lĩnh vực, phạm vi quản lý… 

- Khuyến khích các cơ sở sản xuất, kinh doanh tham gia xã hội hóa công 

tác bảo vệ môi trường, thực hiện trách nhiệm xã hội trong đó có trách nhiệm về 

bảo vệ môi trường. 

3. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: 

- Căn cứ Kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện và tình hình đặc thù của 

địa phương xây dựng Kế hoạch cụ thể đến từng thôn, xóm, khối đoàn thể và các 

đơn vị đóng trên địa bàn, người dân tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Môi 

trường thế giới và ngày Quốc tế Đa dạng sinh học trước ngày 30/5/2022. 

- Tổ chức phát động nhân dân làm vệ sinh môi trường đường làng ngõ 

xóm, khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải nhựa, phân loại và xử lý rác thải 

đảm bảo hợp vệ sinh; tích cực trồng và chăm sóc cây xanh tại các nơi công 

cộng, trên đường làng, ngõ xóm, đường phố ...; 

- Tuyên truyền, phổ biến và vận động nhân dân chấp hành các quy định 

pháp luật về bảo vệ môi trường, hưởng ứng tham gia các hoạt động của Tháng 

hành động vì môi trường hưởng ứng ngày Môi trường thế giới và ngày Quốc tế 

Đa dạng sinh học năm 2022; 

- Tổ chức treo băng rôn trước trụ sở và các tuyến đường chính. Thời gian 

thực hiện từ ngày 30 tháng 5 năm 2022 đến 30 tháng 6 năm 2022. 

- Giao UBND xã Thanh Tân: 

+ Phối hợp với Phòng TN&MT, Sở TN&MT tổ chức Lễ phát động 

“Tháng hành động vì môi trường tỉnh Hà Nam”, hưởng ứng Ngày môi trường 
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Thế giới 5/6 với chủ đề “Chỉ một Trái đất” (Only One Earth), Ngày quốc tế 

Đa dạng sinh học (22/5) với chủ đề “Xây dựng một tương lai chung cho mọi 

sự sống” (Building a shared future for all life).  

+ Phối hợp chuẩn bị các điều kiện và tổ chức ra quân trồng cây tại Lễ phát 

động; huy động lực lượng hội viên, đoàn viên của các tổ chức chính trị-xã hội trên 

địa bàn xã tham gia. 

4. Đài Truyền thanh huyện:  

Đài Truyền thanh huyện ghi hình, đưa tin, tăng thời lượng, tần suất tuyên 

truyền về các hoạt động, nhiệm vụ, chủ đề về môi trường, bảo tồn thiên nhiên và 

đa dạng sinh học. Trong đó, tập trung tuyên truyền các mô hình, giải pháp bảo 

vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học hiệu quả, thúc đẩy tiêu dùng bền vững 

và có trách nhiệm, không săn bắt động vật quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng, 

không sử dụng túi nilon khó phân hủy và các sản phẩm dùng một lần. 

5. Phòng Văn hóa - Thông tin: 

Phối hợp với UBND các xã, thị trấn treo băng zôn, pano, áp phích, khẩu 

hiệu Ngày Môi trường thế giới và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học trên các tuyến 

đường chính, trước cổng trụ sở UBND huyện. 

6. Ban chỉ huy quân sự huyện: 

Phối hợp chuẩn bị các điều kiện tổ chức ra quân trồng cây tại Lễ phát động 

hưởng ứng Ngày môi trường Thế giới. 

7. Mặt trận Tổ quốc huyện và các tổ chức đoàn thể: 

- Phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan 

phát động và tổ chức các hoạt động của Tháng hành động vì môi trường hưởng 

ứng ngày Môi trường thế giới (5/6) và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học (22/5) 

một cách thiết thực, phù hợp, có tính lan tỏa, huy động sự tham gia của cộng 

đồng, đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19. 

- Phổ biến kiến thức pháp luật đến lớp nhân dân nhằm nâng cao vai trò, năng 

lực giám sát, phản biện và tham vấn cộng đồng với công tác bảo vệ môi trường. 

* Hội Phụ nữ huyện Thanh Liêm 

Phối hợp tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm, 

thu gom rác thải, trồng cây xanh ...; huy động lực lượng Hội viên Hội phụ nữ của 

xã Thanh Tân tham gia phối hợp chuẩn bị các điều kiện và tổ chức ra quân trồng 

cây tại Lễ phát động;  

V. Kinh phí thực hiện: 

Kinh phí cho các hoạt động được lấy từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi 

trường và các tổ chức hỗ trợ khác. Kinh phí do các ngành, địa phương, đơn vị tự 

cân đối, bố trí, đảm bảo thực hiện theo đúng quy định. 

VI. Chế độ thông tin, báo cáo: 

- Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, khó khăn yêu 

cầu các đơn vị phản ánh về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Tài nguyên và 
Môi trường tổng hợp) để kịp thời chỉ đạo. 
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- Các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn báo cáo kết quả tổ 

chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2022 về Ủy ban 

nhân dân huyện (qua Phòng Tài nguyên và Môi trường) trước ngày 15/7/2022 

để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động của Tháng cao điểm hành 

động vì môi trường hưởng ứng ngày Môi trường thế giới và ngày Quốc tế Đa 

dạng sinh học năm 2022 trên địa bàn huyện. Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có 

liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch trên tuân thủ quy định về phòng, chống 

dịch Covid- 19, đảm bảo thiết thực, có hiệu quả./. 

Nơi nhận:  
- UBND tỉnh Hà Nam; 
- Sở Tài nguyên và Môi trường;         (để báo cáo) 
- TT HU, TT HĐND huyện; 
- Đ/c CT, các PCT UBND huyện; 
- UB MTTQ huyện và các đoàn thể  
có liên quan; 
- Các phòng ban, đơn vị có liên quan; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lại Thị Ngọc Trâm 
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