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UỶ BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH HÀ NAM 
   

 Số:         /KH-UBND  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

     Hà Nam, ngày     tháng      năm 2020 
  

 

KẾ HOẠCH 

Kế hoạch Hưởng ứng Ngày môi trường Thế giới 5/6, Tuần lễ Biển và Hải 

đảo Việt Nam, Ngày Đại dương Thế giới 8/6, Phong trào chống rác thải 

nhựa và “Tháng cao điểm hành động vì môi trường 

 tỉnh Hà Nam” năm 2020 

 

Thực hiện Văn bản số 2556/BTNMT-TCBHĐVN ngày 13/5/2020 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường về tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo 

Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2020; Văn bản số     

2906/BTNMT-TTTNMT ngày 29/5/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về 

tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng 

Ngày Môi trường thế giới năm 2020; 

Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp, ngành, các tổ chức chính trị - xã 

hội tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày môi trường Thế giới 5/6, Tuần lễ 

Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương Thế giới 8/6, phong trào chống rác 

thải nhựa và “Tháng cao điểm hành động vì môi trường tỉnh Hà Nam” năm 2020 

với các nội dung như sau: 

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

I. MỤC ĐÍCH 

- Nâng cao nhận thức của cộng đồng để hướng tới thực hiện tốt hơn các 

mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ hành tinh xanh đặc biệt là bảo vệ 

đa dạng sinh học. 

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

dân cư nhận thức về chủ quyền biển đảo, trách nhiệm về bảo vệ môi trường 

hướng tới các hành vi sống thân thiện với môi trường, hành động vì thiên nhiên, 

thay đổi thói quen tiêu dùng và thải bỏ chất thải nhựa, từ đó làm giảm thiểu tác 

động tiêu cực tới môi trường, kinh tế, xã hội và sức khỏe con người. 

- Nâng cao nhận thức của các tổ chức, cộng đồng để tăng cường các hoạt 

động giảm thiểu ô nhiễm môi trường đặc biệt là các hoạt động giảm thiểu ô 

nhiễm môi trường không khí từ sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, sinh hoạt, 

dịch vụ khác… 

II. YÊU CẦU 

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

với chủ đề “Hành động vì thiên nhiên”, hưởng ứng “Tháng hành động vì môi 

trường”, phong trào “Chống rác thải nhựa”, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 

và Ngày đại dương Thế giới 8/6 dưới nhiều hình thức hoạt động thiết thực, có 

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

đoàn thể tích cực hưởng ứng và tham gia. 

B. NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

I. NỘI DUNG 

1. Công tác tuyên truyền  

- Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW về chủ động 

ứng phó với biến đổi khí hậu tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi 

trường; Tập trung tiển khai một số nội dung, giải pháp tăng cường quản lý tài 

nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến 

đổi khí hậu theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/1/2019 của Chính phủ về 

nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán 

ngân sách nhà nước năm 2019; Chương trình hành động số 55-CTr/TU ngày 

5/8/2013 của Tỉnh ủy về thực hiện các Nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ 

bảy, Ban chấp hành Trung ương khóa XI, trong đó có nội dung về chủ động ứng 

phó với biến đổi khí hậu, đẩy mạnh quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. 

- Đẩy mạnh tuyên truyền về Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến 

năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Công ước về Đa dạng sinh học (CBD) và 

Công ước quốc tế về buôn bán các loại động thực vật hoang dã (CITES); Luật 

bảo vệ môi trường năm 2014; Luật đa dạng sinh học; Luật bảo vệ rừng; Chỉ thị 

25/CT-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải 

pháp cấp bách về bảo vệ môi trường; Chỉ thị số 15/CT-TU ngày 12/6/2017 của 

Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với 

công tác quản lý thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh… đến đông đảo 

cán bộ và mọi tầng lớp nhân dân.  

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

Ngày Môi trường thế giới 5/6 với chủ đề “Hành động vì thiên nhiên”, hưởng 

ứng phong trào “chống rác thải nhựa” và “Tháng cao điểm hành động vì môi 

trường tỉnh Hà Nam”, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày đại dương 

Thế giới 8/6.  

- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng 

để nâng cao ý thức và hành động của mọi tầng lớp nhân dân trong việc bảo vệ 

chủ quyền biển đảo và giữ gìn vệ sinh môi trường biển, bảo tồn đa dạng sinh 

học, chống buôn bán động vật hoang dã, thu gom tái chế, xử lý rác thải nhựa 

(chai nhựa, túi nilon, hộp đựng đồ ăn, cốc..) bảo vệ nguồn nước và giữ gìn vệ 

sinh môi trường; phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu; sử dụng tiết 

kiệm, hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên; khuyến khích và vận động 

người dân tăng cường các hoạt động tiêu thụ bền vững: tăng số lượng tin, bài về 

bảo vệ đa dạng sinh học, phòng chống buôn bán động vật hoang dã tại địa 

phương, tiêu dùng có trách nhiệm. Treo băng zôn, khẩu hiệu, áp phích ở nơi 

công cộng, các đường phố, trụ sở cơ quan làm việc, tại các điểm đông dân cư. 

- Tuyên truyền vận động các nhà máy, xí nghiệp và cộng đồng dân cư 

khai thác và sử dụng nước hợp vệ sinh, tiết kiệm nước, xây dựng và cải tạo, 

nâng cấp các công trình cấp nước và vệ sinh môi trường, phổ biến các giải pháp 
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công nghệ cấp nước đơn giản, thu gom, tái chế và xử lý rác thải sinh hoạt, rác 

thải nhựa…; hướng dẫn cách tiêu huỷ gia súc, gia cầm chết không để gây ô 

nhiễm môi trường, nhằm tránh nguy cơ truyền bệnh từ gia súc sang con người. 

- Các khẩu hiệu tuyên truyền: 

+ Bảo vệ môi trường là sự nghiệp của toàn đảng, toàn dân và toàn quân. 

+ Tất cả vì biển, đảo quê hương, vì biên cương Tổ quốc. 

+ Bảo vệ môi trường là nghĩa vụ của mỗi công dân. 

+ Ô nhiễm môi trường từ việc sử dụng thuốc trừ sâu và các sản phẩm từ nhựa. 

+ Hãy kiểm soát rác thải nhựa – Vấn đề cấp bách toàn cầu. 

+ Rác là nguồn gây ô nhiễm môi trường – Hãy làm sạch rác ở mọi nơi 

+ Bảo tồn đa dạng sinh học là bảo vệ cuộc sống của chúng ta. 

+ Mỗi người một hành động vì môi trường xanh - sạch - đẹp. 

+ Hành động vì thiên nhiên – Trách nhiệm của chúng ta. 

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

+ Hài hòa với thiên nhiên – Gìn giữ bảo tồn đa dạng sinh học. 

+ Mọi người hãy bỏ rác đúng nơi quy định. 

+ 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. 

+ Nhiệt liệt hưởng ứng ngày môi trường thế giới 5/6/2019 - “Hành động 

vì thiên nhiên” (khẩu hiệu hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 5/6/2020); 

+ Nhiệt liệt hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày đại 

dương thế giới 8/6 với chủ đề “Đổi mới vì một đại dương bền vững”. 

+ 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). 

2. Các hoạt động chủ yếu 

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

Nam” và Ngày môi trường thế giới 5/6 với chủ đề “Hành động vì thiên nhiên” 

tới mọi tầng lớp nhân dân trên đài phát thanh truyền hình tỉnh, huyện, xã đến các 

thôn, xóm, tổ dân phố. 

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

“Nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần”; Chiến dịch ra quân làm vệ sinh 

môi trường, thu gom xử lý chất thải, rác thải, ra quân làm sạch đường làng, ngõ 

xóm, khu phố, khu dân cư, nơi họp chợ, bến xe; Khơi thông cống rãnh, thu gom 

chai nhựa, túi nilon, hộp cốc nhựa, xử lý rác thải, giải tỏa vật cản trên các sông, 

kênh, mương khơi thông dòng chảy; diệt ruồi muỗi, bọ gậy, các loại côn trùng 

có hại… nhằm tạo cảnh quan môi trường. 

- Tổ chức các lớp tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn cộng đồng dân cư, 

doanh nghiệp phân loại, thu gom, xử lý chất thải tại nguồn, đặc biệt là rác thải 

nhựa nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu rác thải nhựa vào môi trường. 

- Các cơ quan truyền thông, báo chí, đài phát thanh, truyền hình tăng thời 

lượng phát sóng về tác hại của chất thải nhựa, túi ni lông đối với kinh tế- xã hội, 

môi trường và sức khỏe. Định hướng các giải pháp giảm thiểu phát sinh, giảm 

sử dụng, tái sử dụng chất thải nhựa và bao bì nhựa. 
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- Các huyện, thành phố triển khai lồng ghép mục tiêu thích ứng với biến 

đổi khí hậu và giảm nhẹ phát thải khí thải nhà kính theo các cam kết quốc tế của 

Việt Nam vào các Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và địa phương. 

- Phát động nhân dân 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. 

- Khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tham gia xã 

hội hóa công tác BVMT, thực hiện trách nhiệm BVMT. 

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

nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao. Kiểm tra việc thực hiện các biện pháp xử 

lý chất thải của các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. 

- Các huyện, thành phố đẩy nhanh tiến độ lập và thực hiện dự án xử lý các 

điểm bức xúc ô nhiễm môi trường. 

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

nhân, doanh nghiệp, tổ chức có nhiều thành tích trong bảo vệ môi trường. 

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thời gian tổ chức phát động và hưởng ứng 

- Hưởng ứng “Tháng cao điểm hành động vì môi trường tỉnh Hà Nam”, 

Ngày môi trường thế giới 5/6 năm 2020 với chủ đề “Hành động vì thiên nhiên”, 

Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày đại dương thế giới 8/6 với chủ đề “Đổi 

mới vì một đại dương bền vững” trong khoảng thời gian từ ngày 30/5 đến ngày 

30/6 năm 2020. 

- Hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa” trong suốt năm 2020. 

2. Trách nhiệm của các Sở, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội. 

2.1. Sở Tài nguyên và Môi trường 

- Sở TN&MT là cơ quan đầu mối hướng dẫn các đơn vị tổ chức thực hiện, 

in ấn tài liệu tuyên truyền: Băng zôn, phướn, tờ rơi, khẩu hiệu; 

- Phối hợp với các tổ chức chính trị, xã hội tổ chức các lớp tuyên truyền, 

tập huấn pháp luật bảo vệ môi trường và các nội dung liên quan tới chủ đề Ngày 

môi trường thế giới 5/6 “Hành động vì thiên nhiên” và ngày đại dương thế giới 

8/6 “Đổi mới vì một đại dương bền vững”. 

- Tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường kết quả 

thực hiện các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động vì môi trường tỉnh Hà 

Nam”, Ngày môi trường thế giới 5/6 và Ngày đại dương thế giới 8/6 của các Sở, 

ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh. 

- Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Hà Nam tổ chức tuyên truyền, tập huấn cho 

các doanh nghiệp về pháp luật bảo vệ môi trường.  

2.2. UBND các huyện, thành phố, thị xã 

UBND các huyện, thành phố, thị xã xây dựng kế hoạch hưởng ứng tháng 

hành động vì môi trường, cụ thể: 
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- Xây dựng kế hoạch hưởng ứng “Tháng cao điểm hành động vì môi 

trường tỉnh Hà Nam”, Ngày đại dương thế giới 8/6, Ngày môi trường thế giới 

5/6 với chủ đề “Hành động vì thiên nhiên” trước ngày 04/6/2020. 

- Chỉ đạo các phòng, ban chức năng, UBND các xã, thị trấn tổ chức tuyên 

truyền, vận động nhân dân hưởng ứng thực hiện; xác định công tác đảm bảo 

nước sạch và vệ sinh môi trường là công tác thường xuyên, liên tục.  

- Tổ chức phát động phong trào “Tháng cao điểm hành động vì môi trường 

tỉnh Hà Nam” gắn với việc thu gom, phân loại và xử lý triệt để rác thải đảm bảo 

hợp vệ sinh, thu gom chai nhựa, túi nilon, hộp cốc nhựa, giải tỏa vật cản trên các 

sông, kênh, mương, khơi thông dòng chảy rác thải trên các sông, kênh, mương để 

bảo vệ môi trường và dòng chảy lưu thông ở tất cả địa bàn các xã, phường, thị trấn 

trên địa bàn toàn tỉnh. 

2.3. Đài phát thanh và truyền hình tỉnh, Báo Hà Nam 

Báo Hà Nam, Đài Phát thanh - truyền hình tỉnh tiến hành xây dựng phóng 

sự tuyên truyền; ghi hình và đưa tin, bài hưởng ứng và phát động phong trào bảo 

tồn đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường; đồng thời chỉ đạo các Đài PTTH cấp 

huyện dành thời lượng để tuyên truyền tại các địa phương. 

2.4. Các tổ chức chính trị - xã hội 

Phối hợp với Cơ quan quản lý nhà nước về môi trường đồng loạt phát 

động và tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày đại dương thế giới 8/6, Ngày môi 

trường thế giới 5/6 và “Tháng cao điểm hành động vì môi trường tỉnh Hà Nam” 

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

Phổ biến kiến thức pháp luật đến đông đảo các tầng lớp nhân dân nhằm 

nâng cao vai trò, năng lực giám sát, phản biện và tham vấn của cộng đồng với 

công tác bảo vệ môi trường. 

Phát động phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường”, huy động 

mọi tầng lớp nhân dân tham gia bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí 

hậu, ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, khơi thông dòng chảy, 

nạo vét kênh mương, ao hồ, hệ thống thoát nước... 

Tổ chức các hoạt động phổ biến, giới thiệu các mô hình tiên tiến về bảo 

vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên; khuyến khích, tạo điều kiện cho 

các hoạt động bảo vệ môi trường do người dân, cộng đồng tự khởi sướng. 

2.5. Các Sở, Ban, ngành khác. 

Tổ chức quán triệt việc chấp hành nghiêm túc, đầy đủ quy định pháp luật 

về bảo vệ môi trường, tập huấn, phổ biến kiến thức pháp luật bảo vệ môi trường 

cho các cán bộ công nhân viên. 

 Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình xây dựng và triển khai thực 

hiện theo Kế hoạch: 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 và phối kết hợp trong kiểm tra việc thực hiện xử lý chất thải đảm 

bảo vệ sinh môi trường của các cơ sở sản xuất do đơn vị quản lý… 

Hướng dẫn các doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất thuộc thẩm quyền 
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quản lý kiểm tra, đánh giá các nguy cơ, rủi ro về ô nhiễm môi trường, xây dựng 

kế hoạch phòng ngừa, ứng phó khắc phục các sự cố môi trường. 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 môi trường. 

3. Thông tin, báo cáo 

- Các huyện, thành phố, thị xã các Sở, ban, ngành, đoàn thể tổng hợp kết 

quả hưởng ứng các phong trào của đơn vị gửi về Văn phòng UBND tỉnh và Sở 

TN&MT để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

- Thời gian trước ngày 15/7/2020. 

III. KINH PHÍ 

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, các địa phương, đơn 

vị tự cân đối, bố trí./. 

 
Nơi nhận: 

   - Bộ TN&MT (để b/cáo); 

   - TTTU, HĐND, UBND tỉnh (để b/cáo); 
   - Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh;  

   - Các Sở, Ban, ngành có liên quan; 

   - UBND các huyện, thành phố; 

   - LĐVP(2), VX, NC-I, TH; 

   - Lưu: VT; NN. 
 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Vượng 
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