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Kính gửi:  

 - Các phòng, ban, ngành huyện; 

- Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các đơn vị, tổ chức trên địa bàn huyện. 
 

Thực hiện Kế hoạch số 62/KH-STNMT ngày 21/9/2021 của Sở Tài nguyên 

và Môi trường tỉnh Lạng Sơn về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch 

làm cho thế giới sạch hơn năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Hiện nay, do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên địa 

bàn, các cấp, các ngành đang tập trung tối đa các nguồn lực vào công tác phòng, 

chống để đẩy lùi dịch bệnh. Vì vậy, việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến 

dịch làm cho thế giới sạch hơn năm nay phải đảm bảo phù hợp với tình hình, điều 

kiện thực tế, tập trung tuyên truyền, truyền thông trực tuyến trên các phương tiện 

thông tin đại chúng. Do đó, việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm 

cho thế giới sạch hơn phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, thực hiện tốt mục tiêu vừa 

ưu tiên phòng, chống dịch COVID-19 vừa bảo vệ môi trường. Ủy ban nhân dân 

huyện đề nghị các phòng, ban, ngành huyện, UBND các xã, thị trấn, Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện, các cơ sở sản xuất, kinh doanh 

trên địa bàn huyện triển khai thực hiện các nội dung hưởng ứng như sau: 

1. Tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc thu gom, vận chuyển, xử lý các 

loại chất thải phát sinh trên địa bàn theo đúng quy định; tập trung giải quyết triệt để 

các vấn đề ô nhiễm môi trường gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sinh kế 

người dân. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra và xử phạt nghiêm những hành vi 

vi phạm pháp luật trong quản lý chất thải và bảo vệ môi trường, đặc biệt chú trọng 

công tác vệ sinh, cải thiện chất lượng môi trường khu vực đô thị và nông thôn nhằm 

hỗ trợ một cách tích cực và hiệu quả cho hoạt động phòng, chống dịch bệnh. 

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nhằm nâng cao ý 

thức, trách nhiệm của người dân, cộng đồng trong việc bảo vệ, giữ gìn, đảm bảo vệ 

sinh môi trường trên địa bàn. Tập trung tuyên truyền các hoạt động phân loại chất 

thải tại nguồn, giảm thiểu phát sinh chất thải, tăng cường tái sử dụng, tái chế chất 

thải; từ chối sử dụng sản phẩm nhựa sử dụng một lần và túi nilon khó phân hủy; 

khuyến khích phát triển, sử dụng các sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường. 

3. Hướng dẫn, tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm đối với các chuỗi 
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cung ứng thực phẩm, hàng hoá, các chủ cơ sở kinh doanh, sản xuất, dịch vụ, cửa 

hàng tạp hoá trong các hoạt động mua sắm, giao đồ ăn, thực phẩm, đồ uống trên 

địa bàn phải giảm thiểu, hạn chế sử dụng túi, bao bì nhựa và các sản phẩm nhựa 

khó phân huỷ sử dụng một lần (ống hút nhựa, hộp xốp, cốc nhựa…) để chứa, bao 

gói, sử dụng các sản phẩm, hàng hoá; tăng cường thay thế, sử dụng bằng các sản 

phẩm thân thiện với môi trường. 

4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về bảo 

vệ môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 bằng các hình thức phù hợp 

đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn để hiểu rõ và 

thực hiện. Lồng ghép, thúc đẩy các mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh trong 

xây dựng và thực hiện phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. 

5. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và truyền thông huyện tăng thời lượng đưa 

tin, bài, phóng sự, chuyên trang, chuyên mục, sản phẩm truyền thông đa phương 

tiện về các hoạt động bảo vệ môi trường để người dân dễ dàng tiếp cận và thực 

hiện, đặc biệt chú trọng tuyên truyền các nội dung trọng tâm theo nội dung của kế 

hoạch này. 

6. Tập trung giới thiệu các hoạt động nổi bật, phổ biến các mô hình, giải 

pháp bảo vệ môi trường hiệu quả. Qua đó kịp thời động viên, biểu dương, khen 

thưởng những tập thể, doanh nghiệp, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong việc sử 

dụng hợp lý tài nguyên, quản lý, giải pháp, sáng kiến thiết thực, hiệu quả trong 

công tác bảo vệ môi trường. 

7. Các Phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn tùy theo từng điều kiện cụ 

thể để tổ chức lễ phát động, lễ ra quân và các hoạt động thiết thực hưởng ứng Chiến 

dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2021, góp phần giải quyết các vấn đề môi 

trường bức xúc, các điểm nóng về ô nhiễm môi trường thuộc trách nhiệm quản lý 

của địa phương; tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm 

môi trường cao; phối hợp với các nhà sản xuất, chợ, … tổ chức ngày hội tái chế với 

mục đích thu gom, thu hồi sản phẩm rác thải, đặc biệt là các chất thải nhựa và các 

chất thải rắn khó phân hủy khác; phát động và duy trì các phong trào bảo vệ môi 

trường tại cơ sở như: Ngày Thứ bảy tình nguyện, Ngày Chủ nhật xanh, Ngày không 

sử dụng túi nilon và sản phẩm nhựa sử dụng một lần, tổ chức Ngày hội tái chế, 

Ngày hội sống xanh, thi làm sản phẩm tái chế...v.v.  

8. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tổ chức các hoạt động ra 

quân phát động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2021 tại xã 

Yên Thịnh (xã về đích trong xây dựng nông thôn mới năm 2021, nhưng hiện tiêu 

chí môi trường chưa đạt) bằng các hoạt động cụ thể như: Huy động lực lượng và 

Nhân dân ra quân tổng vệ sinh thu gom xử lý rác thải, xây dựng nhà tiêu, cải tạo 

chuồng chăn nuôi gia súc đảm bảo hợp vệ sinh,…góp phần đẩy nhanh thực hiện 

hoàn thành tiêu chí số 17 về Môi trường trong xây dựng nông thôn mới, gắn với 

tuyên truyền phong trào "Chống rác thải nhựa". 

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức chính 

trị - xã hội huyện, các phòng, ban, ngành huyện, UBND các xã, thị trấn, các tổ 
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chức, đơn vị trên địa bàn huyện theo chức năng, nhiệm vụ chủ động đồng loạt tổ 

chức triển khai thực hiện, đồng thời báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chiến 

dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2021 về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng 

Tài nguyên và Môi trường) trước ngày 03/10/2021 để tổng hợp báo cáo chung 

(báo cáo gồm một số nội dung chính như sau: Công tác chỉ đạo triển khai, nội 

dung hoạt động cụ thể kèm theo số liệu..., có hình ảnh minh chứng đối với các địa 

phương ra quân tổng vệ sinh môi trường; khó khăn, vướng mắc; đề xuất, kiến nghị 

nếu có). 

Mọi thông tin, tài liệu truyền thông của Chiến dịch làm cho thế giới sạch 

hơn năm 2021: Thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã 

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. 

UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn nghiêm 

túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận:             
- Như trên; 

- Sở TNMT tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Trung tâm Văn Hoá – TT và TT huyện; 

- Các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn 

huyện; 

- C, PCVP UBND huyện; 

- Lưu: VT, TNMT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
Dương Thị Hạnh 

 

 

 

 

http://vea.gov.vn/
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PHỤ LỤC 

Một số khẩu hiệu tuyên truyền 

Chủ đề Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2021 
(Kèm theo Công văn số:          /UBND-TNMT ngày     /9/2021  

của UBND huyện Hữu Lũng) 

 

1. Chống ô nhiễm chất thải nhựa - Nếu bạn không thể tái sử dụng, hãy từ 

chối sử dụng. 

2. Bỏ rác đúng nơi quy định, hành động nhỏ, lợi ích lớn. 

3. Cùng hành động để tạo nên một thế giới khác biệt.  

4. Xả rác hôm nay, gánh nặng ngày mai. 

5. Một thế giới trong sạch, vạn tâm hồn trong xanh. 

6. Nói KHÔNG với rác thải nhựa, nói CÓ với tiêu dùng xanh. 

7. Hủy hoại môi trường là hủy hoại cuộc sống của chính chúng ta. 

8. Bảo vệ môi trường - Làm giàu tương lai. 

9. Phân loại rác thải - Tiết kiệm xử lý. 

10. Hành động giản đơn - Thay đổi toàn cầu./. 
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