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KẾ HOẠCH
Triển khai tổ chức các hoạt động hƣởng ứng Ngày Đại dƣơng
Thế giới, Ngày Môi trƣờng Thế giới năm 2020
Thực hiện Công văn số: 1184/UBND-CNXD ngày 05/6/2020 của UBND
tỉnh Gia Lai “V/v tổ chức các hoạt động thuộc Tháng hành động vì môi trường
hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới, Ngày Môi trường Thế giới năm 2020 trên
địa bàn tỉnh”; Công văn số: 1931/STNMT-CCBVMT ngày 03/6/2020 của sở Tài
nguyên và Môi trường “V/v lồng ghép tổ chức hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng
sinh học năm 2020 trong tháng hành động vì môi trường năm 2020”;
Để tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày Đại
dương Thế giới, Ngày Môi trường Thế giới năm 2020, UBND huyện xây dựng Kế
hoạch cụ thể như sau:
I. Mục đích, yêu cầu:
- Triển khai thực hiện các giải pháp cụ thể nhằm tăng cường hiệu quả, hiệu
lực của công tác quản lý Nhà nước về môi trường, giải quyết những vấn đề môi
trường cấp bách, tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng và chính
sách, pháp luật của Nhà nước về các vấn đề có liên quan tới biển, đảo Việt Nam;
nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân.
- Đẩy mạnh công tác tổ chức và chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và
UBND các xã, thị trấn có kế hoạch thiết thực để hưởng ứng Ngày Đại dương Thế
giới, Tuần lễ Biển Hải đảo Việt Nam và Ngày Môi trường Thế giới năm 2020.
- Tổ chức tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế
giới 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 năm 2020 với chủ đề “Đổi mới vì một Địa dương bền vững”; lồng ghép tổ
chức hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2020 với chủ đề “Các giải
pháp của chúng ta sẵn có ở thiên nhiên” nhằm đẩy mạnh tuyên truyền đường lối
chủ trương, chính sáchpháp luật của Nhà nước và các vấn đề có liên quan trong công
cuộc bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học, kêu gọi con người
sống hài hòa với thiên nhiên và bảo vệ đại dương,đồng thời thu hút sự quan tâm của
các tầng lớp nhân dân về tầm quan trọng của việc giải quyết, xử lý ô nhiễm nhựa,
túi ni lông
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II. Nội dung:
- Tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách,
pháp luật của Nhà nước về các vấn đề có liên quan tới biển, đảo Việt Nam. Khuyến
khích, hỗ trợ và tạo điều kiện cho các hoạt động bảo vệ tài nguyên, môi trường của
người dân và cộng đồng.
- Chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến đến các tầng lớp nhân dân trên
địa bàn huyện nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, đặc biệt là công tác quản
lý chất thải tại khu vực nông thôn; tạo dư luận và áp lực xã hội lên những hành vi
gây ô nhiễm môi trường, vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.
- In và treo băng rôn, áp phích, khẩu hiệu (tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch
này) trên các tuyến đường chính, các chợ và tại trụ sở các cơ quan, đơn vị, tổ chức
các hoạt động ra quân thu gom rác thải, dọn vệ sinh,... hưởng ứng tháng hành động
về môi trường.
- Thúc đẩy việc thực hiện các mô hình bảo tồn và sử dụng bền vững, áp
dụng tiệp cận hệ sinh thái trong quản lý tổng hợp đới bờ, lưu vực sông, quản lý
rừng bền vững, chú trọng vai trò và quyền lợi của cộng đồng trong bảo vệ thiên
nhiên, đa dạng sinh học và phát triển bền vững.
III. Tổ chức thực hiện
1. Phòng Tài nguyên và Môi trƣờng huyện:
- Đôn đốc các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và UBND các xã, thị trấn triển
khai thực hiện. Tham mưu UBND huyện tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Sở Tài
nguyên và Môi trường kết quả thực hiện đúng thời gian quy định.
- Tham mưu UBND huyện tổ chức những hoạt động hưởng ứng Ngày Môi
trường thế giới 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 năm 2020 với chủ đề “Đổi mới vì một Địa dương bền vững”;
lồng ghép tổ chức hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2020 với chủ đề
“Các giải pháp của chúng ta sẵn có ở thiên nhiên”. Phối hợp với các đơn vị liên
quan và UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác thanh kiểm tra và xử lý
nghiêm các cơ sở, tổ chức, hộ kinh doanh gây ô nhiễm môi trường; yêu cầu các cơ
sở sản xuất kinh doanh phải chủ động đầu tư và vận hành thường xuyên, có hiệu
quả hệ thổng xử lý chất thải, khí thải đảm bảo quy chuẩn môi trường theo quy
định.
- In pano, băng rôn tuyên truyền tại các xã, thị trấn.
- Tham mưu cho UBND huyện biểu dương, khen thưởng kịp thời các tổ
chức, cá nhân đạt nhiều thành tích trong công tác triển khai thực hiện.
2

2. Trung tâm Văn hóa, thông tin và thể thao huyện:
- Tổ chức treo băng rôn, panô, áp phích, khẩu hiệu với các chủ đề hưởng ứng
Tuần lễ Biển Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương Thế giới, Ngày Môi trường Thế
giới, Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2020 ở nơi công cộng, các trục đường
chính, nơi đông người qua lại, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị treo các câu khẩu
hiệu tại trụ sở mình cho phù hợp nhằm nhắc nhở cán bộ, công chức, viên chức,
người lao động và mọi tầng lớp nhân dân cùng hành động bảo vệ môi trường.
- Tăng thời lượng đưa tin, bài, phóng sự, chuyên mục tuyên truyền các hoạt
động hưởng ứng Tuần lễ Biển Hải đảo Việt Nam, Ngày Quốc tế đa dạng sinh học
và tháng hành động vì môi trường năm 2020 đặc biệt là tuyên truyền tác hại của ô
nhiễm không khí đối với kinh tế - xã hội, môi trường, sức khỏe cộng đồng, tầm
quan trọng của đa dạng sinh học và trách nhiệm của mọi người. Phát hiện và xây
dựng gương điển hình làm tốt phong trào để tuyên truyền trên các phương tiện
thông tin đại chúng.
3. Các cơ quan, ban, ngành đoàn thể huyện, các đơn vị lực lƣợng vũ
trang, cơ quan Nhà nƣớc đứng chân trên địa bàn huyện:
- Treo băng rôn, khẩu hiệu với chủ đề hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới
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 năm 2020 với chủ đề “Đổi mới vì một Địa dương bền vững”; lồng ghép tổ
chức hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2020 với chủ đề “Các giải
pháp của chúng ta sẵn có ở thiên nhiên”… tại đơn vị; Thường xuyên tổ chức tuyên
truyền cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị không sử dụng
các sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần trong hoạt động của cơ quan,
đơn vị; phát động mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hành động
và vận động người thân cùng thực hiện “Nói không với sản phẩm nhựa sử dụng
một lần” theo Văn bản số 161/LĐCP của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân
Phúc.
- Phối hợp với các đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn ra quân làm vệ
sinh môi trường, thu gom xử lý chất thải, rác thải.
4. UBND các xã, thị trấn:
- Tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách,
pháp luật của Nhà nước về các vấn đề có liên quan tới biển, đảo Việt Nam. Các
văn bản luật pháp quốc tế, thỏa thuận song phương và đa phương giữa Việt Nam
với các quốc gia, các tổ chức quốc tế có liên quan tới biển, đảo Việt Nam.
- Tuyên truyền nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về nguy cơ ô
nhiễm nhựa và nilon nhằm thay đổi tiến tới từ bỏ thói quen sử dụng túi nilon khó
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phân hủy, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần, hạn chế đốt chất thải
nông nghiệp sau thu hoạch tại khu vực nông thôn.
- Phát động phong trào huy động sự tham gia của cộng đồng trong thu gom,
phân loại các sản phẩm đã sử dụng làm từ nhựa, bao bì, túi nilon và vận chuyển
đến nơi tái chế, xử lý theo quy định.
- Tùy tình hình thực tế tại địa phương, tiến hành tổ chức các hoạt động như:
tổ chức diễu hành tuyên truyền (theo các khẩu hiệu tại Phụ lục kèm theo); tổ chức
lễ mít tinh và phát động phong trào đi bộ, đi xe đạp, sử dụng phương tiện giao
thông công cộng, hạn chế sử dụng phương tiện giao thông cá nhân nhằm giảm
thiểu nguồn gây ô nhiếm không khí; treo băng rôn, panô, áp phích, khẩu hiệu về
chủ đề môi trường ở nơi công cộng, nơi đông người qua lại; trồng cây xanh trong
khu dân cư … lồng ghép với phong trào “Chống rác thải nhựa” tại địa phương.
- Chỉ đạo Đoàn Thanh niên phối hợp với các Trường học, đoàn viên thanh
niên các thôn, làng, tổ dân phố ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom rác thải,
chất thải khu dân cư, cơ quan, đơn vị, trường học. Phát động phong trào huy động
sự tham gia của cộng đồng trong thu gom, phân loại các sản phẩm đã sử dụng làm
từ nhựa, bao bì, túi nilon và vận chuyển đến nơi tái chế, xử lý theo quy định.
- Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, xử lý nghiêm theo thẩm quyền các
trường hợp gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn.
* Lƣu ý: Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và UBND các xã, thị trấn báo
cáo kết quả hưởng ứng của đơn vị mình về UBND huyện (thông qua phòng Tài
nguyên và Môi trường) trước ngày 09/7/2020 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.
Nhận được Công văn này yêu cầu các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện
và UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện nghiêm túc./.
Nơi nhận:

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT/CHỦ TỊCH Ký bởi: Ủy ban
PHÓ CHỦ TỊCH Nhân dân huyện

- UBND tỉnh (B/c);
- Sở Tài nguyên và Môi trường (B/c);
- TT. Huyện ủy (B/c);
- CT, các PCT. UBND huyện;
- Mặt trận TQVN huyện;
- Các cơ quan, đơn vị liên quan,
các ban ngành, đoànthể, lực lượng
vũ trang trên địa bàn;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu VT-KT.

Mang Yang
Email:
ubndmangyang
@gialai.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh
Gia Lai
Ngày ký:
10.06.2020
15:00:29 +07:00

Krung Dam Đoàn
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PHỤ LỤC 01
(Kèm theo Kế hoạch số: 69/KH-UBND ngày10/6/2020 của UBND huyện Mang Yang)
KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN TUẦN LỄ BIỂN VÀ HẢI ĐẢO VIỆT NAM
HƢỞNG ỨNG NGÀY ĐẠI DƢƠNG THẾ GIỚI, NGÀY QUỐC TÊ
ĐA DẠNG SINH HỌC NĂM 2020

1. Hài hòa 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. Ô nhiễm môi trường từ việc sử dụng thuốc trừ sâu và các sản phẩm từ
nhựa.
7. Sử dụng hợp lý nguồn Tài nguyên Đa dạng sinh học.
8. Đa dạng sinh học – Hành trình duy trì sự sống.
9. Đa dạng sinh học – Nhận thức đúng, hành động đủ.
10. Hành động vì thiên nhiên – Trách nhiệm của chúng ta.
11. Quyết tâm giữ gìn, bảo vệ biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
12. Hoàng Sa -Trường Sa là máu thịt của Tổ quốc Việt Nam.
13. Kinh tế xanh cho sự phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam.
14. Ngăn chặn ô nhiễm nhựa và khuyến khích các giải pháp vì một đại dương
khỏe mạnh.
15. Chung tay hành động vì biển xanh không rác thải nhựa.
16. Bảo vệ rừng là bảo vệ lá phổi của chính mình.
17. Sử dụng đồ nhựa, túi nilon gây hại cho sức khỏe con người.
18. Bảo vệ môi trường là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.
19. Bảo vệ môi trường là nghĩa vụ của mỗi công dân và trách nhiệm của toàn
xã hội.
20. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa phải đi đôi với bảo vệ môi trường.
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