
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 trên địa bàn xã Tân Phong

Thực hiện Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 26/5/2022 của Ủy ban nhân 
dân huyện Ninh Giang về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi 
trường thế giới 05 tháng 6, Tháng hành động vì môi trường và Ngày Quốc tế đa 
dạng sinh học năm 2022. Nhằm tổ chức các hoạt động ý nghĩa, thiết thực, hiệu 
quả Tháng hành động vì môi trường và hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, 
Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2022. UBND xã Tân Phong xây dựng kế 
hoạch tổ chức thực hiện với các hoạt động cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Nâng cao nhận thức của cộng đồng dân cư về lối sống thân thiện với môi 

trường, giảm thiểu tác động xấu đến với môi trường.
- Nâng cao nhận thức của các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội và cộng 

đồng về:
+ Ý nghĩa thông điệp cùng 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 thông qua các chính sách, hoạt động hướng tới lối sống xanh 
hơn, sạch hơn, theo chủ đề Ngày Môi trường thế giới 05/6/2022 “Chỉ một Trái 
đất”.

+ Nâng cao tầm quan trọng việc cùng hành động xây dựng một tương lai 
chung, áp dụng các giải pháp dựa vào thiên nhiên để giải quyết các vấn đề biến 
đổi khí hậu, sức khỏe, an ninh lương thực, hướng tới mục tiêu toàn cầu đến năm 
2050 là “Sống hài hòa với thiên nhiên” theo chủ đề Ngày Quốc tế đa dạng sinh 
học ngày 22/5/2022 “Xây dựng một tương lai chung cho mọi sự sống”.

Tháng hành động vì môi trường cần triển khai ý nghĩa, thiết thực, tập trung 
vào các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm quan 
trọng của bảo vệ môi trường, hướng tới mục tiêu cao nhất 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.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về vai trò, tầm quan trọng của 

đa dạng sinh học; mô hình, giải pháp sử dụng hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm tài 
nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học; sự tham gia của cộng đồng trong  
công tác bảo tồn, phục hồi, sử dụng bền vững đa dạng sinh học, di sản thiên 
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nhiên; thúc đẩy tiêu dùng bền vững và có trách nhiệm, không sử dụng các sản 
phẩm có nguồn gốc từ động vật hoang dã và không sử dụng đồ nhựa một lần.

Căn cứ vào tình hình thực tế, tổ chức các hoạt động cộng đồng như: tổ 
chức ra quân làm vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, thu gom xử lý chất thải; 
đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong việc không sử dụng túi nilon khó phân huỷ 
và các sản phẩm nhựa dùng một lần; sản xuất, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ 
thân thiện môi trường.

Tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện các quy định của Luật Bảo vệ 
môi trường năm 2020 như thực hiện các giải pháp cải thiện chất lượng môi 
trường, bảo vệ sức khỏe người dân; phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi  trường, 
thích ứng biến đổi khí hậu. Tổ chức triển khai xây dựng, nhân rộng các mô hình 
hiệu quả trong việc tổ chức thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn; 
thúc đẩy tiêu dùng bền vững và thân thiện môi trường.

Tổ chức treo băng rôn, pano, áp phích ở các khu vực công cộng, đường phố 
chính, trụ sở cơ quan làm việc, khu vực đông người qua lại nhằm tuyên truyền 
Ngày Môi trường thế giới với chủ đề “Chỉ một Trái đất”; chủ đề Ngày Quốc tế đa 
dạng sinh học là “Xây dựng một tương lai chung cho mọi sự sống”. Khuyến 
khích treo băng rôn, pano, áp phích bằng vật liệu thân thiện với môi trường (có 
khẩu hiệu tại phụ lục I kèm theo).

Cơ quan truyền thông như Đài phát thanh huyện tăng thời lượng phát sóng, 
xây dựng tin, bài để phổ biến tới mọi tầng lớp nhân dân về chủ đề, thông điệp và 
các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường hưởng hứng Ngày Môi 
trường thế giới và Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2022.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Công chức Địa chính - xây dựng - môi trường
Tuyên truyền tới cộng đồng về vai trò, tầm quan trọng của đa dạng sinh 

học; mô hình, giải pháp sử dụng hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên thiên 
nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học; sự tham gia của cộng đồng trong công tác bảo 
tồn, phục hồi, sử dụng bền vững đa dạng sinh học, di sản thiên nhiên; thúc đẩy 
tiêu dùng bền vững và có trách nhiệm, không sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc 
từ động vật hoang dã và không sử dụng đồ nhựa một lần.

Phối hợp với công chức Văn hóa và Thông tin tổ chức treo băng rôn, pano, 
áp phích tuyên truyền về Ngày Môi trường thế giới và Ngày Quốc tế đa dạng sinh 
học năm 2022 tại Khu trung tâm hành chính xã.

2. Công chức Văn hóa - thông tin
Tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền hưởng ứng Ngày Môi trường 

thế giới và Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2022 và Tháng hành động vì môi 
trường nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của bảo vệ 
môi trường, hướng tới mục tiêu cao nhất 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.

Phối hợp với công chức Địa chính - xây dựng - Môi trường thực hiện treo 
băng rôn, pano, áp phích tuyên truyền Ngày Môi trường thế giới năm 2022 với 
chủ đề “Chỉ một Trái đất”; chủ đề Ngày Quốc tế đa dạng sinh học là “Xây dựng 
một tương lai chung cho mọi sự sống” tại Khu trung tâm hành chính xã.



* Đài phát thanh xã:
Tăng thời lượng phát sóng Xây dựng tin, bài tuyên truyền các hoạt động 

hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường và Ngày Môi trường thế giới năm 
2022 với chủ đề “Phục hồi Hệ sinh thái”; chủ đề Ngày Quốc tế đa dạng sinh học 
năm 2022 là “Chúng ta là một phần của giải pháp - Vì thiên nhiên”; phối hợp 
tuyên truyền tới cán bộ và người dân về vai trò, tầm quan trọng của đa dạng sinh 
học; mô hình, giải pháp sử dụng hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên thiên 
nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học; sự tham gia của cộng đồng trong công tác bảo 
tồn, phục hồi, sử dụng bền vững đa dạng sinh học, di sản thiên nhiên; thúc đẩy 
tiêu dùng bền vững và có trách nhiệm, không sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc 
từ động vật hoang dã và không sử dụng đồ nhựa một lần.

3. Công chức NN - NTM - GTTL
Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân thu gom, tái sử dụng phế 

phẩm, chất thải từ hoạt động sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi xử lý gia cầm, gia 
súc chết do dịch bệnh đúng cách, giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ hoạt động 
này; không đốt rơm rạ sau thu hoạch.

Tăng cường tuyên truyền về quản lý, sử dụng nước sạch và vệ sinh môi 
trường nông thôn theo chương trình hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và 
Vệ sinh môi trường.

4. Các khối nhà trường
Trường Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn xã tổ chức tuyên truyền, 

cho các em học sinh nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường; kiến thức về sử dụng 
hợp lý, hiệu quả tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên; hạn chế sử dụng túi nilon khó 
phân huỷ, đồ nhựa dùng một lần trong các chương trình ngoại khóa.

5. Các tổ chức, đoàn thể, MTTQ xã
* Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức, đoàn thể
Tăng cường phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể thực hiện công tác 

tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân nâng cao nhận thức chủ đề Ngày 
Môi trường thế giới và Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2022; tham gia tích 
cực các phong trào vì môi trường và các đợt tổ chức ra quân vệ sinh môi trường, 
thu gom rác thải khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, ao, hồ, hệ thống 
thoát nước... tại các khu dân cư và các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn xã

* Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Tổ chức Lễ phát động cho các đoàn viên thanh niên thực hiện vệ sinh môi 

trường hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường và Ngày Môi trường thế giới 
và Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2022. Duy trì các phong trào bảo vệ môi 
trường tại các cơ sở như: Ngày thứ Bảy tình nguyện, Ngày Chủ Nhật xanh, trồng, 
chăm sóc và bảo vệ cây xanh.

Tuyên truyền cho đoàn viên thanh niên về các chương trình giáo dục môi 
trường, 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 vào kế 
hoạch hoạt động tại các cơ sở trong khuôn khổ Tháng hành động vì môi trường và 
hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 
2022 góp phần tạo phong trào bảo vệ môi trường sôi nổi năng động.

* Hội Nông dân, hội Phụ nữ, Cựu chiến binh:



Tổ chức tuyên truyền bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất nông 
nghiệp thông qua việc quản lý các bể chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật; kiểm tra 
hướng dẫn việc thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng theo đúng quy 
định; không đốt rơm rạ sau thu hoạch gây ô nhiễm môi trường.

Nhân rộng các mô hình hiệu quả trong việc tổ chức thu gom, phân loại, xử 
lý rác thải sinh hoạt tại nguồn.

* Các cơ sở thôn
Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng hành động vì môi trường 

và hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 
2022. Tổ chức tuyên truyền thông qua hình thức treo băng rôn, pano, áp phích tại 
cổng trụ sở cơ quan làm việc, trên các tuyến đường chính, khu dân cư; phát thanh 
trên đài phát thanh xã … trong thời gian tổ chức hoạt động hưởng ứng .

Đồng loạt ra quân làm vệ sinh môi trường, trồng, chăm sóc cây xanh, thu 
gom xử lý chất thải, khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, ao hồ, hệ thống 
thoát nước đảm bảo cảnh quan môi trường xanh, sạch đẹp.

Tuyên truyền tới xóm, thôn, khu dân cư các quy định của pháp luật về bảo 
vệ môi trường; Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về vai trò, tầm quan 
trọng của đa dạng sinh học; mô hình, giải pháp sử dụng hợp lý, hiệu quả, tiết 
kiệm tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học; sự tham gia của cộng đồng 
trong công tác bảo tồn, phục hồi, sử dụng bền vững đa dạng sinh học, di sản thiên 
nhiên; thúc đẩy tiêu dùng bền vững và có trách nhiệm, không sử dụng các sản 
phẩm có nguồn gốc từ động vật hoang dã và không sử dụng đồ nhựa một lần.

IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN
Thời gian tổ chức phát động các hoạt động Tháng hành động vì môi trường 

và hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 
2022: Từ ngày 25/5 đến ngày 20/7/2022.

Trên đây là 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 trên địa bàn xã. UBND xã yêu cầu các ngành, tổ chức, đoàn thể, các 
nhà trường, các cơ sở thôn, triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trên. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc các cơ 
quan, đơn vị kịp thời phản ánh về công chức Địa chính - xây dựng - môi trường, 
tổng hợp báo cáo UBND xã để kịp thời chỉ đạo./.

Nơi nhận:
- Lãnh đạo UBND xã;
- UBMTTQ xã;
- Các ngành, đoàn thể, công chức xã;
- Lưu: VT, ĐC.

T.M ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Bùi Văn Thưởng
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