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KẾ HOẠCH 

Tổ chức các hoạt động thuộc “Tháng hành động vì môi trường” 

 hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới  05/6/2020 trên địa bàn huyện 

 

Thực hiện kế hoạch số: 122/KH-UBND ngày 03/6/2020 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Thanh Hoá về việc Tổ chức các hoạt động thuộc “Tháng hành động 

vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới  05/6/2020, UBND huyện 

Quảng Xương lập kế hoạch yêu cầu UBND các xã, thị trấn, các Ban, Ngành và 

các tổ chức Đoàn thể tổ chức, triển khai thực hiện tốt các nội dung sau đây: 

1. Mục đích, yêu cầu: 

- Nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành, các tổ chức và các tầng lớp 

nhân dân trong huyện về tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường 

(BVMT),  kêu gọi tất cả các tổ chức, doanh nghiệp và toàn thể nhân dân trong 

huyện cùng hành động để giảm thiểu chất độc hại thải ra môi trường, nhằm 

BVMT, bảo vệ đa dạng sinh học. 

- Với chủ đề Ngày Môi trường Thế giới 05/6 năm nay là: "Hành động vì 

thiên nhiên” nhằm phục hồi các hệ sinh thái bị suy thoái, ứng phó biến đổi khí 

hậu, tăng cường an ninh lương thực, bảo vệ tài nguyên nước; nâng cao ý thức, 

trách nhiệm về bảo vệ môi trường để có những hành động thiết thực, cụ thể vì 

thiên nhiên và trái đất của chúng ta. 

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng phải được diễn ra đồng bộ, thu hút 

được sự quan tâm và tham gia, hưởng ứng tích cực của các cấp, các ngành, các 

tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo nhân dân. 

 2. Nội dung: 

2.1. Phòng Tài nguyên và Môi trường: 

- Phối hợp với các Ban, Ngành, Đoàn thể huyện hướng dẫn, chỉ đạo 

UBND các xã, thị trấn:  

+ Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Quyết định số 

13842/UBND-NN ngày 30/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh V/v triển khai một 

số giải pháp thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về BVMT; Chương trình 

hành động thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 18/8/2016 của Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ 

môi trường đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 của Ban Chấp hành Đảng 

bộ huyện và Đề án bảo vệ môi trường giai đoạn 2016-2020, kế hoạch BVMT 

năm 2020 của UBND huyện. 

+ Đẩy mạnh công tác tuyên truyền hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới  

05/6 với chủ đề  "Hành động vì thiên nhiên”. 



+ Giáo dục nâng cao nhận thức, phổ biến kinh nghiệm ứng phó với biến 

đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và BVMT; hạn chế sử dụng túi nilon, các 

nguyên liệu phát sinh nhiều khí thải gây hiệu ứng nhà kính; phát động phong 

trào đi bộ, đi xe đạp, sử dụng phương tiện giao thông công cộng; phong trào 

trồng cây xanh tới cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và cộng đồng dân 

cư; đặc biệt là các khu kinh tế, khu công nghiệp, các cơ sở SXKD. 

- Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác vệ sinh môi trường tại các xã, thị 

trấn; nhất là việc thực hiện vệ sinh làm sạch bãi biển, các khu du lịch sinh thái 

biển; các trục đường giao thông chính trên địa bàn huyện;  

- Thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, các cơ sở SXKD, dịch vụ 

thực hiện các nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường, bản cam kết 

BVMT, đề án BVMT được phê duyệt, xác nhận. 

2.2. Thủ trưởng các phòng, ban, ngành cấp huyện:  

2.2.1. Phòng Công thương: Phối hợp với phòng TNMT, các phòng có liên 

quan, UBND các xã, thị trấn hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện luật BVMT và các 

quy định khác có liên quan đối với hoạt động xây dựng; không phê duyệt và cấp 

phép đầu tư đối với những dự án chưa được phê duyệt báo cáo ĐTM hoặc kế 

hoạch bảo vệ môi trường. 

2.2.2. Phòng Nông nghiệp &PTNT: Phối hợp với phòng TN&MT kiểm 

tra, hướng dẫn các chủ trang trại chăn nuôi tập trung thực hiện tốt công tác bảo 

vệ môi trường, xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường; Có kế hoạch trồng và 

chăm sóc, bảo vệ rừng phòng hộ ven biển và rừng trên các đồi núi trọc. 

2.2.3. Phòng Văn hoá và thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể 

thao và Du lịch huyện:  

- Chỉ đạo các xã, thị trấn treo khẩu hiệu, pa nô, áp phích tại công sở, các 

trục đường chính, khu dân cư tập trung; tổ chức các hoạt động cụ thể, thiết thực 

thuộc “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng “Ngày Môi trường Thế giới 

05/6”.  

- Tổ chức phát, đưa tin bài thường xuyên tuyên truyền luật BVMT, các 

văn bản quy định về môi trường để mọi người dân được biết để thực hiện hưởng 

ứng “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng “Ngày Môi trường Thế giới 

05/6”. Kịp thời đưa tin biểu dương những cá nhân tập thể làm tốt công tác 

BVMT, phản ánh những cơ sở, cá nhân gây ô nhiễm môi trường. 

2.2.4. Các ngành: Y tế, Công an huyện, Giáo dục theo chức năng nhiệm 

vụ của mình hướng dẫn, kiểm tra, tuyên truyền để các cơ sở sản xuát, các tổ 

chức và nhân dân thực hiện nghiêm túc luật BVMT. 

2.3 Đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội:  

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, 

đôn đốc, động viên hội viên của mình thực hiện tốt các quy định của pháp luật 

về BVMT; phối hợp với phòng TN-MT thực hiện có hiệu quả các chương trình 

phối hợp đã được phê duyệt. 

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai các hoạt động thuộc “Tháng 

hành động vì môi trường” hưởng ứng “Ngày Môi trường Thế giới 05/6”. 



- Đề nghị Uỷ ban MTTQ huyện, Ban Dân vận huyện ủy, Ban Tuyên giáo 

huyện ủy; Huyện đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp Phụ nữ huyện; Hội 

Nông dân huyện, Liên đoàn lao động huyện, Hội Cựu chiến binh huyện căn cứ vào 

các nội dung chương trình phối hợp hành động về BVMT đã được phê duyệt, tổ 

chức lồng ghép các hoạt động hưởng ứng tích cực và có hiệu quả "Tháng hành 

động vì môi trường" hưởng ứng “Ngày Môi trường Thế giới  05/6” 

2.4  UBND các xã, thị trấn: 

Lập kế hoạch tổ chức, chỉ đạo các ban, ngành cử cán bộ xuống các thôn 

xóm triển khai các hoạt động thuộc “Tháng hành động vì môi trường” hưởng 

ứng “Ngày Môi trường Thế giới 05/6”, bao gồm:  

- Tổ chức chiến dịch truyền thông về chủ đề: "Hành động vì thiên nhiên”. 

- Tiếp tục tuyên truyền, triển khai chỉ đạo thực hiện có kết quả các nhiệm 

vụ được giao theo Quyết định số 13842/UBND-NN ngày 30/11/2016 của Chủ 

tịch UBND tỉnh V/v triển khai một số giải pháp thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg 

ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp 

bách về BVMT; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU 

ngày 18/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường đến năm 2020, định hướng đến năm 

2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và Đề án bảo vệ môi trường giai đoạn 

2016-2020, kế hoạch BVMT năm 2020 của UBND huyện tới cán bộ, công chức, 

viên chức, công nhân và cộng đồng dân cư; đặc biệt là khu công nghiệp, các cơ 

sở SXKD. 

- Tổ chức chiến dịch tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt Luật Bảo 

vệ môi trường năm 2014; không săn bắt động vật quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng; 

không khai thác, đánh bắt cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên; chống rác thải nhựa 

trên cạn và đại dương. 

- Tổ chức phát động toàn dân ra quân làm vệ sinh đường làng ngõ xóm, 

khối phố, khu dân cư, nơi họp chợ, cơ quan, đơn vị, trường học; thu gom, xử lý 

chất thải, khơi thông dòng chảy, nạo vét hệ thống thoát nước, giải quyết dứt 

điểm những điểm nóng ô nhiễm môi trường trên địa bàn nhằm tạo cảnh quan 

môi trường xanh, sạch, đẹp BVMT.  

- Treo băng rôn, panô, áp phích, khẩu hiệu về chủ đề bảo vệ đa dạng sinh 

học, bảo vệ thiên nhiên ở nơi công cộng, các đường giao thông chính, tại trụ sở, 

cơ quan làm việc, nơi đông người qua lại coi đó là hành động thiết thực, cụ thể 

hưởng ứng “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng “Ngày Môi trường 

Thế giới 05/6” 

- Đài truyền thanh xã, thị trấn tổ chức phát, đưa tin bài thường xuyên và 

kịp thời, tuyên truyền sâu rộng các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động vì 

môi trường” hưởng ứng “Ngày Môi trường Thế giới 05/6” 

- Biểu dương khen thưởng kịp thời những tổ chức, cá nhân có nhiều thành 

tích trong công tác bảo vệ môi trường. 

- Đối với các xã ven biển tổ chức các hoạt động hưởng ứng lồng nghép 

thực hiện tổng vệ sinh làm sạch bãi biển, các khu du lịch sinh thái biển; phong 

trào trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng phòng hộ ven biển góp phần cải thiện môi 



trường sinh thái, giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển 

dâng. 

2.5  Các doanh nghiệp: 

- Đối với các doanh nghiệp đã phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi 

trường; kế hoạch BVMT, yêu cầu thực hiện nghiêm các nội dung trong Quyết 

định, kế hoạch được phê duyệt. 

- Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ khác, có trách nhiệm 

phòng ngừa, hạn chế các tác động xấu đối với môi trường và các giải pháp xử lý 

ô nhiễm môi trường từ hoạt động của mình gây ra. 

3. Thời gian thực hiện.  

- Từ nay đến 31/7/2020, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch 

UBND xã, thị trấn chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức, triển khai các hoạt 

động như đã nêu trên. 

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tổ chức kiểm  tra việc triển khai thực hiện 

kế hoạch tại đơn vị và tổng hợp  báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện 

trước ngày 02/8/2020 (qua phòng Tài nguyên và Môi trường) để UBND huyện 

tổng hợp báo cáo tỉnh theo qui định ./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở Tài nguyên & MT (để B/c);    
- T.trực H. uỷ; HĐND - UBND huyện  (để b/c);    
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (để b/c); 
- UBND các xã, thị trấn, Chủ doanh nghiệp (để t/h); 
- Các phòng, ban, ngành cấp huyện (để thực hiện); 
- Lưu: VT; TNMT. 

KT.CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

           
 
           
           Nguyễn Đình Dự 
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