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   KẾ HOẠCH 

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường,  

Ngày Môi trường thế giới và Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2022 

  

 Thực hiện các Văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Văn bản số 

2442/ BTNMT- TTTNMT ngày 10 tháng 5 năm 2022 về tổ chức các hoạt động 

hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2022 và Văn bản số 

2472/BTNMT- TTTNMT ngày 11 tháng 5 năm 2022 về tổ chức các hoạt động 

hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6, Tháng hành động vì môi trường 

năm 2022, Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 19/5/2022 của UBND tỉnh Nam Định 

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường, Ngày Môi 

trường thế giới và Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2022. UBND huyện Mỹ 

Lộc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau: 

I.Mục đích, yêu cầu 

- Phát động “Tháng hành động vì môi trường” trong thời gian từ nay đến 

hết tháng 7 năm 2022 với các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới. 

Lồng ghép các hoạt động bảo vệ môi trường vào các chương trình, kế hoạch hoạt 

động của cơ quan, đơn vị, địa phương. Huy động sức mạnh của tập thể, các tổ chức, 

đoàn thể, hiệp hội doanh nghiệp để tổ chức các hoạt động thiết thực, phù hợp với 

điều kiện cụ thể của từng địa phương, đơn vị. 

- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng tới UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, 

đoàn thể, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên và mọi tầng 

lớp nhân dân trong huyện cùng chung tay và có những hành động cụ thể, thiết thực 

vì thiên nhiên và trái đất với chủ đề Ngày Môi trường thế giới năm 2022 “Chỉ 

một Trái đất” (Only One Earth); chủ đề Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2022: 

“Xây dựng một tương lai chung cho mọi sự sống”(Building a shared future for 

all life), 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”. 

II. Nội dung:  

1. Tiếp tục thực hiện đồng bộ quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Nam 

Định đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại 

quyết định số 2894/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2018, trong đó chú trọng 

thực hiện nhiệm vụ và các giải pháp về: 
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- Tăng cường tuyên truyền, truyền thông 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 đồ nhựa sử dụng một lần. 

- Lồng ghép bảo tồn đa dạng sinh học trong các kế hoạch phát triển kinh tế 

của địa phương có tác động nhiều đến đa dạng sinh học như nông, ngư nghiệp, du 

lịch, giao thông, phát triển năng lượng tái tạo; quản lý và sử dụng tài nguyên đất, 

nhất là các khu vực bảo tồn cần được ưu tiên trong quy hoạch tỉnh. 

 - Tăng cường các hoạt động kiểm soát buôn bán động vật hoang dã, khai 

thác các loài hoang dã di cư theo Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 23/7/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã; Quản lý, 

kiểm soát loài ngoại lai xâm hại theo Chỉ thị số 42/CT-TTg ngày 08/12/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý, kiểm soát loài ngoại lai 

xâm hại và các văn bản chỉ đạo, điều hành liên quan. Kiểm soát các tác động tới 

đa dạng sinh học như hoạt động chuyển đổi mục đích sử dụng đất, mặt nước; 

phương thức canh tác, khai thác kém bền vững; sinh vật ngoại lai xâm hại và các 

hoạt động gây ô nhiễm môi trường... 

- Xây dựng và phát triển cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học, hướng tới việc số 

hóa công tác quản lý, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học. Thực hiện các giải 

pháp phục hồi hệ sinh thái; thiết lập, củng cố hệ thống thông tin về đa dạng sinh 

học, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để kết nối với địa phương, từng 

vùng di sản thiên nhiên, xây dựng và triển khai thực hiện dự án chuyển đổi số, 

tăng cường năng lực; hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị, công cụ và thực hiện điều tra, 

kiểm kê, quan trắc, lập báo cáo và xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu về đa dạng 

sinh học. 

- Thực hiện các chương trình, dự án, nhiệm vụ phục hồi hệ sinh thái như: 

Đối với hệ sinh thái hồ, sông: thu gom rác hai bên bờ và trên mặt nước; trồng cây 

xung quanh/hai bên hồ, sông; tuyên truyền nhằm khai thác đúng mức và đúng 

cách các loài thủy sản;…  

2. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế, tổ chức “Tháng 

hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Quốc tế Đa 

dạng sinh học năm 2022 có sức lan tỏa, ảnh hưởng đến nhận thức của cộng đồng 

và để kêu gọi các tổ chức, cá nhân cùng chung tay phục hồi hệ sinh thái, bảo tồn 

đa dạng sinh học, cụ thể: 

a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu Luật Bảo vệ môi trường năm 

2020; Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường; Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh 
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học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 

28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ; giới thiệu các mô hình, giải pháp phục hồi 

hệ sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học; mô hình thu gom, phân loại, xử lý rác thải 

tại hộ gia đình, góp phần xây dựng, duy trì tiêu chí môi trường trong nông thôn 

mới; nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; khuyến khích sản xuất và 

tiêu dùng bền vững, thân thiện với môi trường, hạn chế rác thải nhựa; đẩy mạnh 

công tác phối hợp với các cơ quan, tổ chức đoàn thể, cơ quan thông tấn báo chí 

trong công tác tuyên truyền về bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng 

sinh học…; 

b) Tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường: Tổ chức các cuộc thi về bảo vệ 

môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học; Tổng vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, 

tuyến đường hoa, cây cảnh; thu gom xử lý chất thải;... 

c) Tăng cường kiểm soát việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải; tập 

trung các nguồn lực để giải quyết các vấn đề ô nhiễm môi trường từ chất thải gây 

ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sinh kế của người dân; 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; 

đ) Treo băng rôn, pano, áp phích tuyên truyền (được làm từ các vật liệu thân 

thiện với môi trường như: Bảng điện tử, chất liệu giấy hoặc vải,...) tại các khu vực 

công cộng, trụ sở cơ quan làm việc, tại các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, nơi 

đông người qua lại, các địa điểm phù hợp.(có danh mục khẩu hiệu tuyên truyền 

kèm theo).  

e) Các cơ quan truyền thông, báo chí, các đài phát thanh, truyền hình tăng 

thời lượng đưa tin, bài, phóng sự, chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về chủ 

đề, thông điệp và các hoạt động phù hợp “Tháng hành động vì môi trường”  hưởng 

ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2022; 

3. Đối với các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề, các cơ sở sản 

xuất, kinh doanh, dịch vụ: Tổ chức đợt tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức bảo 

vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học cho người lao 

động. 

4. Đối với các siêu thị, trung tâm thương mại: Tăng cường công tác tuyên 

truyền, vận động người dân khi mua hàng hoá trong các siêu thị, trung tâm thương 

mại giảm tiêu dùng sản phẩm nhựa; có các biện pháp thay thế túi nilon bằng các 

sản phẩm thân thiện với môi trường.  

5. Phát hiện, biểu dương và khen thưởng kịp thời 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 thiên nhiên, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học 

và ứng phó với biến đổi khí hậu. 
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III. Tổ chức thực hiện 

1. UBND các xã, thị trấn 

- Phổ biến, tuyên truyền tới cán bộ và người dân về vai trò, tầm quan trọng 

và trách nhiệm của mỗi người trong bảo tồn đa dạng sinh học. Tùy theo điều kiện 

cụ thể, tổ chức các hoạt động truyền thông liên quan đến đa dạng sinh học, như: 

Mít tinh, cuộc thi tìm hiểu, sinh hoạt chuyên đề, triển lãm, trưng bày, xây dựng tin, 

bài, phóng sự truyền thông, video, clip, treo khẩu hiệu, pano, áp phích, tờ rơi,.. 

- Treo băng rôn, pano, áp phích tuyên truyền (được làm từ các vật liệu thân 

thiện với môi trường như: Bảng điện tử, chất liệu giấy hoặc vải,...) tại các khu vực 

công cộng, trụ sở cơ quan làm việc, tại các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, nơi 

đông người qua lại, các địa điểm phù hợp 

- Phát động các phong trào bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn: Sử dụng 

hợp lý và tiết kiệm các nguồn tài nguyên thiên nhiên, thực hiện tiêu dùng xanh, 

thân thiện với môi trường; thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 

174/UBND-VP3 ngày 06/3/2020 về việc tăng cường quản lý và kiểm soát việc 

nuôi nhốt, buôn bán, tiêu thụ trái phép đối với động vật hoang dã; ngăn chặn tình 

trạng săn bắt, buôn bán, giết hại các loài hoang dã để bảo tồn đa dạng sinh học 

cũng như nguy cơ lây lan dịch bệnh từ động vật hoang dã sang người.  

- Nghiên cứu và áp dụng các giải pháp dựa vào thiên nhiên, tiếp cận hệ sinh 

thái trong quá trình xây dựng các công trình để có hiệu quả và bền vững về kinh tế, 

xã hội, môi trường tự nhiên; các giải pháp sử dụng hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm tài 

nguyên thiên nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học; thúc đẩy thực hiện các mô hình 

bảo tồn và sử dụng bền vững, áp dụng tiếp cận hệ sinh thái trong quản lý tổng hợp 

đới bờ, lưu vực sông, quản lý rừng bền vững, chú trọng vai trò và quyền lợi của 

cộng đồng.  

- Giới thiệu các hoạt động nổi bật, phổ biến các mô hình, giải pháp bảo tồn 

đa dạng sinh học hiệu quả, đăng tải trên cổng thông tin điện tử và các phương tiện 

thông tin đại chúng. 

- Phối hợp với các đơn vị cấp nước trên địa bàn tổ chức tuyên truyền, vận 

động nhân dân tham gia xây dựng và sử dụng nước sạch từ các công trình cấp 

nước tập trung, nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh 

hộ gia đình và nơi công cộng đảm bảo môi trường Xanh- Sạch-Đẹp.  

- Chỉ đạo đài phát thanh xã, thị trấn đưa các tin, bài, thông điệp tuyên truyền 

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

giới, Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2022. 
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- Rà soát các công trình xử lý rác thải sinh hoạt (bãi chôn lấp), có kế hoạch 

bố trí kinh phí cải tạo sửa chữa vận hành hiệu quả công trình xử lý rác thải sinh 

hoạt của địa phương, duy trì, triển khai thực hiện tiêu chí môi trường trong xây 

dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.  

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

- Phổ biến, tuyên truyền tới cán bộ và người dân về vai trò, tầm quan trọng 

và trách nhiệm của mỗi người trong bảo tồn đa dạng sinh học.  

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về tài 

nguyên nước, nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân về sử dụng nước tiết 

kiệm và bảo vệ, giữ gìn nguồn tài nguyên nước, đặc biệt là nguồn nước đầu vào 

của các công trình cấp nước sạch tập trung.  

- Tăng cường hiệu quả quản lý, bảo vệ tài nguyên nước; kiểm tra việc quản 

lý, xả chất thải, nước thải của các cơ sở sản xuất, làng nghề, khu cụm công nghiệp 

ở các huyện, thành phố; kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm các vi phạm theo quy 

định của Luật Tài nguyên nước và Luật Bảo vệ môi trường. 

- Tổ chức treo băng rôn ở trụ sở cơ quan làm việc và các đường phố chính 

nơi đông người qua lại với nội dung hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường, 

Ngày Môi trường thế giới và Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2022. 

 3. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Tăng cường kiểm tra công tác quản lý, vận hành, khai thác các công trình 

cấp nước sạch nông thôn tập trung trên địa bàn huyện. 

- Đẩy mạnh công tác Thông tin - Giáo dục - Truyền thông nâng cao nhận 

thức của cộng đồng về vai trò, tầm quan trọng của việc sử dụng các công trình cấp 

nước sạch và vệ sinh môi trường, huy động nguồn lực của cộng đồng tham gia xây 

dựng, sử dụng và bảo vệ công trình cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông 

thôn. 

 - Tăng cường công tác quản lý, bảo tồn thiên nhiên và phát triển đa dạng 

sinh học; kiểm tra đôn đốc các địa phương thực hiện bảo vệ môi trường trong sản 

xuất nông nghiệp (sử dụng và xử lý vỏ bao bì thuốc BVTV, xử lý rơm rạ sau thu 

hoạch, hoạt động chăn nuôi, nuôi trồng thủy, hải sản,…) 

4. Phòng Kinh tế - Hạ tầng 

Tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng, nhất là công 

trình cấp nước sạch và vệ sinh môi trường; kiểm tra giám sát, thẩm định thiết kế, 

dự toán các công trình cấp nước và vệ sinh môi trường theo quy định. 

5. Phòng Y tế 
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- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lĩnh vực y tế có liên quan đến nước 

sạch và vệ sinh môi trường như: tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân 

về nguy cơ, dịch bệnh có thể phát sinh do sử dụng nguồn nước không đảm bảo 

chất lượng; tuyên truyền, vận động người dân xây dựng, sử dụng nhà tiêu hợp vệ 

sinh hộ gia đình và các công trình nước sạch, sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh tại các 

cơ sở y tế… 

 - Phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát chất 

lượng nước cấp của các công trình cấp nước tập trung trên địa bàn tỉnh theo Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước do Bộ Y tế ban hành. 

6. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Chỉ đạo các trường học lựa chọn các hình thức hoạt hoạt động phù hợp để 

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

trường thế giới, Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2022 như: treo băng rôn, 

khẩu hiệu tại cổng trụ sở cơ quan làm việc, trường học; tuyên truyền nâng cao ý 

thức cho học sinh trong việc bảo tồn đa dạng sinh học, sử dụng, giữ gìn và bảo vệ 

các công trình cấp nước và vệ sinh trong trường học cũng như tại hộ gia đình 

thông qua các bài giảng của giáo viên trong các tiết học theo hình thức trực tuyến; 

tổ chức học tập và thi trực tuyến cho các em học sinh tìm hiểu kiến thức về lĩnh 

vực nước sạch và vệ sinh môi trường… 

7. Trung tâm Văn hóa thông tin, thể thao 

Tăng thời lượng đưa tin, bài, phóng sự, chuyên trang, chuyên mục tuyên 

truyền về chủ đề, thông điệp và các hoạt động phù hợp “Tháng hành động vì môi 

trường”  hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học 

năm 2022; tác hại của chất thải đối với môi trường, chất thải nhựa, nilon đối với 

kinh tế - xã hội, môi trường và sức khỏe cộng đồng. 

Chỉ đạo đài phát thanh xã, thị trấn đưa các tin, bài, thông điệp tuyên truyền 

hưởng ứng Ngày quốc tế đa dạng sinh học, Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh 

môi trường năm 2022. 

8. Ủy ban mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể 

Đề nghị Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội của huyện 

tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cộng đồng dân cư về 

bảo tồn đa dạng sinh học vai trò, tầm quan trọng của nước sạch và vệ sinh môi 

trường, ý thức trách nhiệm trong việc xây dựng, bảo vệ công trình cấp nước, công 

trình vệ sinh môi trường, về tầm quan trọng của việc cung cấp nước an toàn và vệ 

sinh môi trường vì sức khỏe cộng đồng. 
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Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động 

vì môi trường”  hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Quốc tế Đa dạng sinh 

học năm 2022 của UBND huyện Mỹ Lộc. UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, 

các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện về 

UBND huyện (qua phòng Tài nguyên và Môi trường) trước ngày 03/8/2022./. 

 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh; 
- Sở Tài nguyên & Môi trường;                 

- Thường trực Huyện ủy;                         

- Thường trực HĐND; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- UBMTTQ huyện và các tổ chức thành viên; 

- Các phòng, ban, đơn vị; 

- Trung tâm VHTT, thể thao; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Cổng TTĐT huyện Mỹ Lộc; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lê Quang Huy 
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