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KẾ HOẠCH 
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới, 

 Ngày Môi trường thế giới năm 2019 trên địa bàn huyện Hữu Lũng 
 

 

Thực hiện Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 21/5/2019 của Uỷ ban nhân 
dân tỉnh Lạng Sơn về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương 
thế giới, Ngày Môi trường thế giới năm 2019, UBND huyện Hữu Lũng xây 
dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (ngày 
05/6/2019) với chủ đề “Ô nhiễm không khí và hành động của chúng ta” (Air 
Pollution); Ngày Đại dương thế giới (ngày 08/6/2019) với chủ đề “Giới và Đại 
dương” (Gender and The Oceans) nhằm kêu gọi cộng đồng cùng hành động 
trong việc giảm thiểu những chất độc hại ra môi trường không khí trong các hoạt 
động sản xuất kinh doanh và phải có trách nhiệm chăm sóc đại dương xanh bằng 
cách kết nối, lan tỏa và truyền cảm hứng hướng tới bình đẳng giới, trao quyền 
cho phụ nữ và trẻ em gái trên khắp thế giới trong tất cả các lĩnh vực liên quan 
đến đại dương để đạt được Mục tiêu phát triển bền vững số 5 (SDGs) của Liên 
hợp quốc đến năm 2030. 

- 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, nhất 
là Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII 
về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm 
nhìn đến năm 2045 đến các các tổ chức, cá nhân, cộng đồng trên địa bàn tỉnh.  

2. Yêu cầu 

- Công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi 
trường thế giới (ngày 5/6/2019) và Ngày Đại dương thế giới (ngày 08/6/2019)  
được thực hiện ở tất cả các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn 
thể, doanh nghiệp; thực hiện tuyên truyền sâu rộng tới mọi tầng lớp nhân dân 
trên địa bàn tỉnh.  

- Tổ chức các hoạt động đảm bảo hiệu quả, thiết thực theo hướng tiết 
kiệm, chú trọng vào các hoạt động thực tiễn bằng những việc làm cụ thể có sức 
lan tỏa và ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức về bảo vệ môi trường của cộng 
đồng. 
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II. NỘI DUNG THỰC HIỆN  

1. Đối với các hoạt động tổ chức Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, 
hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2019: Tập trung triển khai một số 
nội dung, giải pháp tuyên truyền theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo 
Trung ương, với các nội dung chủ yếu sau: 

- Những cơ sở, chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của 
Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; vị trí, vai trò, tiềm năng của 
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 về các hoạt động hợp tác quốc tế về biển, đảo, nghiên 
cứu khoa học, biến đổi khí hậu và những cam kết, hành động của Việt Nam đối 
với hiện tượng biến đổi khí hậu.  

- Tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo 
Việt Nam, phát triển các ngành kinh tế biển nhằm thu hút mạnh hơn các nguồn 
lực đầu tư, tăng cường tiềm lực kinh tế quốc gia, bảo vệ các quyền và lợi ích 
quốc gia của Việt Nam ở Biển Đông.  

- Chú trọng công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại và mối quan hệ 
giữa Việt Nam với các quốc gia có liên quan ở Biển Đông; trao đổi, đối thoại 
với các cá nhân, tổ chức có những nhận thức chưa đúng, chưa đầy đủ hoặc sai 
lệch quan điểm, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về 
biển, đảo. 

2. Đối với các hoạt động tổ chức Tháng hành động vì môi trường 
hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2019: Tập trung triển khai Kế 
hoạch hành động Quốc gia về quản lý chất lượng không khí đến năm 2020, 
tầm nhìn đến năm 2025 theo phân công của Thủ tướng Chính phủ tại 
Quyết định số 985A/QĐ-TTg ngày 01/6/2016, trong đó chú trọng một số giải 
pháp cụ thể sau: 

- Tập trung kiểm soát bụi trong quá trình thi công, vận chuyển nguyên vật 
liệu, chất thải tại các công trường xây dựng; tăng cường kiểm soát khí thải phát 
sinh từ các khu vực xử lý chất thải rắn nông thôn, cụm công nghiệp; 

- Thực hiện đổi mới công nghệ, quy trình sản xuất, thiết bị sản xuất tại các 
cơ sở sản xuất công nghiệp nhằm hạn chế phát sinh khí thải, đồng thời tăng 
cường xây dựng, lắp đặt, vận hành các hệ thống xử lý khí thải phát sinh từ các 
cơ sở công nghiệp, đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường không khí;  

- Tập trung xử lý, kiểm soát và giám sát khí thải phát sinh từ các phương 
tiện giao thông, đặc biệt là tại các đô thị. 

- Huy động sự tham gia của cộng đồng đối với việc giám sát khí thải phát 
sinh từ các cơ sở công nghiệp, năng lượng, giao thông, xây dựng và các nguồn 
khí thải khác. 
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- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, 
cộng đồng về công tác bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, sử dụng tiết 
kiệm, hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên, thông qua đó huy động nỗ lực 
của toàn thể cộng đồng hướng tới thay đổi nhận thức, thói quen và các giải pháp 
quản lý, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nhựa, hướng tới hạn chế sử dụng 
nhựa, giảm thiểu đóng gói bao bì sản phẩm bằng nhựa và nilon, tăng cường sử 
dụng các sản phẩm từ vật liệu thân thiện với môi trường, góp phần bảo vệ môi 
trường trên phạm vi tỉnh nói chung và trên địa bàn huyện nói riêng. 

3. Đồng loạt triển khai tổ chức các hoạt động “Tuần lễ Biển và Hải 
đảo Việt Nam”, “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Đại 
dương thế giới, Ngày Môi trường thế giới năm 2019 trên phạm vi toàn tỉnh 
trong đó tập trung vào một số hoạt động chính như sau: 

- Thực hiện chủ trương đổi mới hình thức tổ chức các hoạt động hưởng 
ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Tháng hành động vì môi trường theo 
hướng tiết kiệm, hiệu quả, chú trọng vào các hoạt động thực tiễn có sức lan tỏa 
và ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức của cộng đồng.  

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chủ đề 
Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, chủ đề Ngày Môi trường thế giới năm 2019. 
Khuyến khích, hỗ trợ và tạo điều kiện cho các hoạt động bảo vệ tài nguyên của 
người dân và cộng đồng, đồng thời phổ biến thông tin cho cộng đồng về tác hại 
của ô nhiễm không khí và lợi ích của việc sử dụng các phương tiện công cộng 
đối với môi trường không khí; 

- Tập trung triển khai phong trào Chống rác thải nhựa với nội dung          
“Giải quyết ô nhiễm môi trường do rác thải nhựa gây ra là nhiệm vụ cấp bách, 
đòi hỏi phải thực hiện thường xuyên, có sự tham gia của nhiều cấp, nhiều ngành 
và của toàn xã hội” theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thư ngỏ 
về giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường do rác thải nhựa gây ra (số 161/LĐCP 
ngày 25/4/2019); xác định và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm giải quyết 
những vấn đề môi trường bức xúc, tồn đọng của cơ quan, đơn vị và các địa 
phương; tích cực triển khai các chương trình cụ thể về phân loại, thu gom, vận 
chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị và nông thôn, rác thải nhựa ven sông, 
suối, hồ, ao và khu công cộng 

- Tổ chức các hoạt động có sự tham gia trực tiếp của cộng đồng như: 

+ Chiến dịch ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom xử lý chất thải, rác 
thải, không thải rác thải nhựa ra môi trường, khuyến khích các hoạt động tái chế, 
tái sản xuất và tái sử dụng chất thải nhựa. 

+ Phát động phong trào đi bộ, đi xe đạp, sử dụng phương tiện giao thông 
công cộng, hạn chế các phương tiện giao thông cá nhân (ô tô, xe máy) để giảm 
thiểu nguồn gây ô nhiễm không khí; phong trào trồng cây xanh trong các khu đô 
thị, khu dân cư; hạn chế việc đốt chất thải nông nghiệp sau thu hoạch tại các khu 
vực nông thôn. 
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- Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm về công tác quản lý, khai thác, 
sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường theo hướng bền vững và quản lý thống 
nhất, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh.  

- Tổ chức các hội thảo, hội nghị, phóng sự về các chủ đề “Giới và đại 
dương”, “Giới và môi trường”, “Phụ nữ với ứng phó với thiên tai và biến đổi khí 
hậu”…nhằm nâng cao vai trò của phụ nữ trong công tác bảo vệ tài nguyên thiên 
nhiên và môi trường. 

- Khuyến khích tổ chức khởi công, xây dựng và bàn giao các công trình 
bảo vệ môi trường phục vụ lợi ích của cộng đồng như: Trồng cây xanh, chống 
xói lở, thực hiện các tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ 
người dân thích ứng với biến đổi khí hậu,... 

- Tổ chức treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu Tuần lễ Biển và Hải 
đảo Việt Nam hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới  và Tháng hành động vì môi 
trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới với chủ đề là “Giới và Đại dương” 
(Gender and The Oceans), “Ô nhiễm không khí và hành động của chúng ta” 
(Air Pollution) ở nơi công cộng, các đường phố chính, trụ sở cơ quan làm việc, 
nơi đông người qua lại nhằm nhắc nhở, tạo điều kiện cho mọi tổ chức, cá nhân 
và cộng đồng thực hiện quyền và nghĩa vụ tham gia bảo vệ môi trường, phát 
triển bền vững bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.  

- Các cơ quan truyền thông, báo, đài tăng thời lượng đưa tin, bài, phóng 
sự, chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ 
Biển và Hải đảo Việt Nam và Tháng hành động vì môi trường năm 2019 đặc 
biệt là tuyên truyền về tác hại của ô nhiễm không khí đối với kinh tế - xã hội, 
môi trường và sức khỏe cộng đồng; định hướng các biện pháp giảm thiểu phát 
sinh khí thải độc hại trong đời sống hàng ngày; xây dựng chuyên trang, chương 
trình cổ động, bài viết, phóng sự vận động người dân cùng chung tay cải thiện 
chất lượng không khí ở mọi nơi, mọi chỗ. 

- Phát hiện, biểu dương và khen thưởng những tổ chức, cá nhân, cộng 
đồng và doanh nghiệp có những đóng góp hiệu quả, thiết thực trong việc sử 
dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; phát huy vai trò của mọi tổ chức, cá 
nhân và cộng đồng tham gia công tác bảo vệ môi trường. 

  4. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới tạo 
thành chuỗi hoạt động thuộc "Tháng hành động vì môi trường" trên phạm 
vi toàn huyện (trong thời gian từ nay đến hết tháng 7 năm 2019) 

- Tổ chức Lễ phát động “Tháng hành động vì môi trường” và các hoạt 
động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới ngày 05/6/2019 quy mô cấp huyện. 

- Tổ chức các hoạt động có sự tham gia trực tiếp 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, khơi thông dòng chảy, 
nạo vét kênh mương, ao, hồ, hệ thống thoát nước, trồng cây xanh chống xói lở... 
từ thành thị đến nông thôn, gắn với thực hiện đảm bảo tiêu chí môi trường trong 
xây dựng nông thôn mới; tổ chức các lớp học giáo dục môi trường, thực hiện các 
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hoạt động thu gom chất thải nhựa, túi ni lông tại các chợ, siêu thị, trung tâm 
thương mại, các khu dân cư…  

  - Tăng cường đa dạng hóa công tác tuyên truyền, như: Tổ chức treo băng 
rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu về chủ đề Ngày Môi trường thế giới 2019 tại nơi 
công cộng, các đường phố chính, trụ sở cơ quan làm việc, nơi đông người qua 
lại và tăng thời gian tuyên truyền trên các phương tiện thông tin, đại chúng; tổ 
chức các hội nghị, hội thảo... nhằm nhắc nhở, tạo điều kiện cho mọi tổ chức, cá 
nhân và cộng đồng thực hiện quyền và nghĩa vụ tham gia bảo vệ môi trường. 

  - Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các tổ chức, cá 
nhân có các hành vi gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh. 

- Khuyến khích các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh tham gia 
đầu tư chuyển giao công nghệ mới tái chế, tái sử dụng chất thải từ nhựa, túi 
nilon khó phân hủy, xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường. 

- 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 và ứng phó với biến đổi khí hậu. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao UBND xã Cai Kinh chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên và 
Môi trường tổ chức Lễ phát động “Tháng hành động vì môi trường” và các hoạt 
động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới ngày 05/6/2019 quy mô cấp huyện 
trên địa bàn xã Cai Kinh. 

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: 

- Phối hợp với UBND xã Cai Kinh chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ 
chức thành công Lễ phát động và các hoạt động hưởng ứng Ngày môi trường thế 
giới quy mô cấp huyện. 

- Chủ trì phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các cơ quan, 
đoàn thể và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, UBND các xã, thị trấn và các 
đơn vị có liên quan tổ chức triển khai nội dung của Kế hoạch này. 

 - Tiếp tục tổ chức triển khai tuyên truyền thực hiện Quyết định số 
582/QĐ-TTg ngày 11/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án 
tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi ni lông khó phân hủy 
trong sinh hoạt đến năm 2020. 

 - Trực tiếp tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động 
hướng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Tháng hành động vì môi trường 
năm 2019; báo cáo UBND huyện theo quy định. 

3. Trung tâm Văn hoá, thể thao và Truyền thông huyện tăng cường tuyên 
truyền về tác hại của chất thải nhựa, túi nilon khó phân hủy đối với kinh tế - xã 
hội, môi trường và sức khỏe cộng đồng; xây dựng chuyên trang, chương trình cổ 
động, bài viết, phóng sự định hướng các biện pháp giảm thiểu phát sinh, giảm sử 
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dụng, tái sử dụng chất thải nhựa trong đời sống hàng ngày đến đông đảo cộng 
đồng dân cư nhân sự kiện Ngày môi trường thế giới 05/6/2019. 

4. Các Phòng, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Hữu 
Lũng, đơn vị lực lượng vũ trang, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, UBND 
các xã, thị trấn, các đơn vị sản xuất kinh doanh đóng trên địa bàn căn cứ vào tình 
hình thực tế, chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực hoạt động, điều kiện thực tiễn của 
cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện bám sát các nội 
dung của Kế hoạch này.  

5. UBND các xã, thị trấn chỉ đạo Ban quản lý chợ tổ chức tuyên truyền 
qua hệ thống loa phóng thanh tại nơi công cộng về tác hại của chất thải nhựa, 
hạn chế sử dụng túi nilon khó phân hủy; lồng ghép nội dung tổ chức triển khai 
huy động đông đảo người dân tham gia tổng vệ sinh môi trường tại địa bàn các 
xã, nhất là các xã điểm xây dựng nông thôn mới năm 2019, bằng những việc làm 
cụ thể: Thu gom xử lý chất thải, rác thải, khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh 
mương, ao, hồ, hệ thống thoát nước.... Các cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp 
tục chỉ đạo kiểm tra, giám sát duy trì  và nâng cao chất lượng thực hiện tiêu chí 
môi trường tại các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (Có mẫu 
băng rôn, khẩu hiệu kèm theo). 

6. Kết thúc các hoạt động hưởng ứng, các cơ quan, đơn vị tổng hợp kết 
quả thực hiện gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường trước ngày 23/7/2019 để 
tổng hợp báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường. 

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị 
liên hệ với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện (Điện thoại: 0205.3825.109 
hoặc 0205.3826.880) để được hướng dẫn giải đáp./. 

 

Nơi nhận:   
- UBND tỉnh (b/c);           
- Sở Tài nguyên và Môi trường (b/c); 
- TT Huyện ủy, HĐND huyện (b/c) 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 
- UBMTTQ VN, và các Đoàn thể huyện; 
- Các Phòng, ban, ngành huyện; 
- Trang thông tin điện tử huyện; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Các Đơn vị sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện; 
- C, PCVP UBND huyện; 
- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 
 
 

 
 
                                

Long Văn Sơn 



PHỤ LỤC  
KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN VỀ  

CHỦ ĐỀ NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI NĂM 2019 

 

1. Hãy tham gia với chúng tôi để chống lại ô nhiễm không khí. 

2. Khí nhà kính đang tước đi ô xy của chúng ta. 

3. Bảo vệ môi trường là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. 

4. Bảo vệ môi trường là nghĩa vụ của mỗi công dân và trách nhiệm của toàn xã 
hội. 

5. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa phải đi đôi với bảo vệ môi trường. 

6. Hãy thay đổi thói quen: Hướng đến một nền kinh tế ít Cacbon. 

7. Sử dụng đồ nhựa, túi nilon gây hại cho sức khỏe con người. 

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

9. Rác thải nhựa đang giết chết sinh vật biển. 

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

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

12. Rừng lưu trữ Cacbon, thúc đẩy đa dạng sinh học và làm sạch môi trường 
không khí. 

13. Chất lượng không khí mà chúng ta hít thở phụ thuộc vào lựa chọn lối sống 
mà chúng ta thực hiện mỗi ngày. 

14. Môi trường ô nhiễm phá tan cuộc sống bình yên của bạn. 

15. Chung tay ngăn chặn ô nhiễm môi trường không khí. 
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