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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 2021”
Thực hiện Công văn số 1382/UBND-KT ngày 17/5/2021 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Sơn La về việc 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 2021”.
UBND huyện ban hành 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 2021, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng tới chính quyền các cấp, các ban, ngành, các
tổ chức chính trị - xã hội và mọi tầng lớp nhân dân trong huyện nhằm nâng cao nhận
thức, trách nhiệm về:
+ Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học với việc tăng cường đồng loạt các
biện pháp, hoạt động nhằm ngăn chặn và đảo ngược sự suy thoái của các hệ sinh
thái, giúp xóa đói giảm nghèo, chống biến đổi khí hậu và ngăn chặn sự tuyệt chủng
hàng loạt, theo chủ đề Ngày Môi trường thế giới năm 2021 “Phục hồi Hệ sinh thái”
(Ecosystem Restoration).
+ Nâng cao nhận thức cộng đồng về đa dạng sinh học, kêu gọi con người sống
hài hoà với thiên nhiên, áp dụng các giải pháp dựa vào thiên nhiên đối với các vấn đề
về khí hậu, an ninh lương thực và nguồn nước, sinh kế bền vững cho người dân theo
chủ đề ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2021 “Chúng ta là một phần của giải
pháp - Vì thiên nhiên” (We're part of the solution - For Nature).
+ Phát động các hoạt động của Tháng hành động vì môi trường hướng ứng
Ngày Môi trường thế giới và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021 đến các cơ
quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể và Nhân dân trên địa bàn huyện. Tổ chức các hoạt
động hưởng ứng đảm bảo thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả, đảm bảo phù hợp với yêu
cầu phòng, chống dịch Covid-19 trong điều kiện dịch còn diễn biến phức tạp.
II. NỘI DUNG
1. Nội dung thực hiện
1.1. Khuyến khích tổ chức các hội thảo, tọa đàm (nên theo hình thức trực
tuyến) như: Tuyên truyền, phố biến Luật Bảo vệ môi trường; giới thiệu các mô hình,

giải pháp phục hồi hệ sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học; đẩy mạnh công tác phối
hợp với các cơ quan truyền thông, truyền hình trong công tác tuyên truyền về Bảo vệ
môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học…
1.2. Tổ chức các hoạt động phù hợp với tình hình thực tế như: Làm vệ sinh m ôi
trường, trồng cây xanh, thu gom xử lý chất thải; tuyên truyền, khuyến khích cộng
đồng không sử dụng túi nilon khó phân hủy và các sản phảm nhựa dùng một lần.
1.3. Tăng cường kiểm soát việc thu gom, vận chuyên, xử lý chất thải; tập
trung các nguồn lực để giải quyết triệt để các vấn đề ô niêm môi trường từ chất thải
gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sinh kế của người dân; khuyên khích tổ
chức khởi công, xây dựng và bàn giao các công trình bảo vệ môi trường phục vụ lợi
ích của cộng đồng.
1.4. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc: Không khai
thác, đánh bắt, sử dụng cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên; tiếp tục đẩy mạnh
phong trào chống rác thải nhựa
1.5. Treo băng rôn, pano, áp phích được làm từ các vật liệu thân thiện với môi
trường tại các khu vực công cộng, đường phố, trụ sở cơ quan làm việc và các địa
điểm phù hợp.
1.6. Tăng cường thời lượng đưa tin, bài, phóng sự tuyên truyền về chủ đề,
thông điệp và các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Quốc tế Đa
dạng sinh học năm 2021.
1.7. Giới thiệu các hoạt động nổi bật, phổ biến các mô hình, giải pháp bảo vệ
môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học hiệu quả, đăng tải trên cổng thông tin điện tử
và các phương tiện thông tin đại chúng.
1.8. Phát hiện, biểu dương và khen thưởng những tổ chức, cá nhân, 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
2. Thời gian thực hiện: Từ nay đến 30 tháng 6 năm 2020.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Tài nguyên và Môi trường
Chủ trì tổ chức hướng dẫn thực hiện kế hoạch và cung cấp các tài liệu tuyên
truyền cho các phòng, ban, ngành của huyện và UBND các xã, thị trấn.
Tùy theo điều kiện cụ thể chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn tổ chức
tuyên truyền, phổ biến kiến thức về môi trường; treo băng rôn, khẩu hiệu tại trục
đường chính, nơi công cộng của mỗi xã, thị trấn hưởng ứng Ngày Môi trường thế
giới và Ngày quốc tế đa dạng sinh học năm 2021.

Tổng hợp kết quả thực hiện các hoạt động hưởng ứng trên địa bàn báo cáo
UBND tỉnh theo quy định.
2. Công an huyện, Hạt kiểm lâm, phòng Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn huyện
Theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường
các hoạt động kiểm soát buôn bán động vật hoang dã, khai thác các loài hoang dã di
cư theo Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 23/07/2020 của Thủ tướng Chính phủ về một số
giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã và các văn bản chỉ đạo, điều hành liên
quan; Quản lý, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại theo Chỉ thị số 42/CT-TTg ngày
08/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý, kiểm soát loài
ngoại lai xâm hại.
3. Trung tâm Truyền thông Văn hóa
Tăng thời lượng đưa tin, bài, phóng sự tuyên truyền các hoạt động Tháng
hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Ngày Quốc tế Đa
dạng sinh học năm 2021; đưa tin kịp thời, thường xuyên về các hoạt động hưởng ứng
tổ chức trên địa bàn.
4. Các cơ quan, đơn vị huyện
Phát động Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế
giới và Ngày quốc tế đa dạng sinh học năm 2021 tại cơ quan, đơn vị mình. Tổ chức
cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vệ sinh nơi làm việc, duy trì nếp
sống văn minh, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường. Khuyến khích hỗ
trợ và tạo điều kiện cho các hoạt động bảo vệ môi trường do người dân và cộng đồng
khởi xướng.
5. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức đoàn thể huyện
Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trong công tác thông tin tuyên
truyền 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 2021; kêu gọi, vận động đoàn
viên, hội viên tham gia tích cực vào các hoạt động bảo vệ môi trường; tổ chức các
hoạt động hưởng ứng thiết thực theo chủ đề “Phục hồi Hệ sinh thái” và “Chúng ta
là một phần của giải pháp - Vì thiên nhiên”.
6. UBND các xã, thị trấn
Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện
theo chủ đề hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Ngày quốc tế đa dạng sinh học
năm 2021; phát động phong trào xây dựng bản, ngõ, xóm “Xanh - Sạch - Đẹp”; phát
động tổng vệ sinh môi trường ở tất cả các bản, ngõ, xóm, thu gom rác thải bên bờ và
trên mặt nước. Vận động cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân sử dụng tiết
kiệm điện, nước và các nguồn tài nguyên thiên nhiên; không buôn bán, sử dụng các

loài động, thực vật nguy cấp, quý hiếm, sinh vật ngoại lai xâm hại; thực hiện các dự
án trồng cây xanh; triển khai các hoạt động hỗ trợ quá trình tái sinh tự nhiên; phục
hồi hệ sinh thái rừng theo phương pháp tiếp cận cảnh quan…
Treo băng rôn, khẩu hiệu hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường, Ngày
Môi trường thế giới và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021 ở nơi công cộng,
các trục đường chính, tại trụ sở cơ quan, đơn vị nhằm thông tin tuyên truyền nhân
dân cùng hưởng ứng (Có thông điệp hưởng ứng kèm theo).
Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các hành vi đổ rác không đúng
nơi quy định, không chấp hành các quy định về vệ sinh môi trường trong khu dân cư
theo quy định.
7. Thông tin, tài liệu truyền thông và chế độ thông tin báo cáo
Thông tin, tài liệu truyền thông của Tháng hành động vì môi trường hưởng
ứng Ngày Môi trường thế giới và Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021 được
đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ
http://www.monre.gov.vn/; Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, địa
chỉ https://monremedia.vn/; Tổng cục Môi trường, địa chỉ http://vea.gov.vn/, Ban
công ước về đa dạng sinh học, địa chỉ: https://www.cbd.int/biodiversity-day.
Các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về
UBND huyện (Qua phòng Tài nguyên và Môi trường) trước ngày 20/7/2021 để
tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.
Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển
khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Sở Tài nguyên và Môi trường
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: TNMT,05b.
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KHẨU HIỆU TRUYỀN THÔNG CỦA THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ MÔI
TRƯỜNG HƯỞNG ỨNG NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI VÀ NGÀY
QUỐC TẾ ĐA DẠNG SINH HỌC
(Kèm theo Kế hoạch số: 130/KH-UBND ngày 01/6/2021 của UBND huyện Bắc Yên)
1. Sống hài hoà với thiên nhiên – 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. Ô nhiễm môi trường từ việc sử dụng thuốc trừ sâu, các sản phẩm từ nhựa
dùng một lần và túi nilon khó phân huỷ.
7. Sử dụnghợp lý nguồn tài nguyên đa dạng sinh học.
8. Đa dạng sinh học – Hành trình duy trì sự sống.
9. Hành độngvì thiên nhiên – Trách nhiệm của chúng ta.
10. Ngăn chặn và đảo ngược sự mất mát của các hệ sinh thái và đa dạng sinh
học.

