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KẾ HOẠCH 

Triển khai tổ chức các hoạt động của Tháng hành động vì môi trường 

hưởng ứng Ngày môi trường thế giới và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học 

năm 2021 trên địa bàn huyện Bắc Sơn 
 

Thực hiện Kế hoạch số 47/KH-STNMT ngày 25/5/2021 của Sở Tài nguyên 

và Môi trường tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai tổ chức các hoạt động của Tháng 

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

dạng sinh học năm 2021. UBND huyện Bắc Sơn xây dựng Kế hoạch Tổ chức các 

hoạt động của Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 

và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021 trên địa bàn huyện Bắc Sơn như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

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

Ngày Môi trường thế giới năm 2021 với chủ đề “Phục hồi Hệ sinh thái” và Ngày 

Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021 với chủ đề “Chúng ta là một phần của giải 

pháp - Vì thiên nhiên”. 

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, cộng 

đồng trên địa bàn huyện 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 địa bàn huyện. 

2. Yêu cầu 

Việc tổ chức các hoạt động của Tháng hành động vì môi trường Ngày Môi 

trường thế giới và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021 đảm bảo có ý nghĩa, 

thiết thực, hiệu quả, rộng khắp và có sự lan tỏa đến đông đảo cán bộ, đảng viên và 

Nhân dân trên địa bàn huyện; các hoạt động tuyên truyền gắn với tình tình, đặc 

điểm cơ quan, đơn vị, đảm bảo yêu cầu trong công tác phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19, thu hút được sự quan tâm và tham gia tích cực của các cấp, các ngành, 

địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư trên địa bàn huyện 

cùng tham gia. 

II. NỘI DUNG  

1. Tổ chức tuyên truyền về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, quản lý 

chất thải rắn, chất thải nhựa, ứng phó với biến đổi khí hậu, tuyên truyền hạn chế sử 

dụng túi nilon khó phân huỷ, đồ nhựa dùng một lần,… 
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2. Triển khai thực hiện làm vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh, phát 

quang bụi dậm; thu gom xử lý chất thải (đặc biệt quan tâm triển khai ra quân tổng 

vệ sinh môi trường thu gom và xử lý chất thải tại các xã điểm xây dựng nông thôn 

mới năm 2021 và xã điểm xây dựng nông thôn mới nâng cao, khu dân cư nông 

thôn mới kiểu mẫu); xây dựng các công trình nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước, 

chuồng chăn nuôi gia súc và gia cầm hợp vệ sinh. 

3. Khuyến khích treo băng rôn, pano, áp phích được làm từ các vật liệu thân 

thiện với môi trường tại các khu vực công cộng, đường phố, trụ sở cơ quan làm 

việc và các địa điểm phù hợp. 

4. Đưa tin, bài, phóng sự, chuyên mục tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và 

các hoạt động của Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng ngày Môi trường thế 

giới, Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021. 

5. Tổ chức trồng cây xanh: Rà soát các quỹ đất trống thuộc quy hoạch rừng 

phòng hộ, rừng sản xuất trên địa bàn, trong đó xác định diện tích có thể trồng rừng 

mới để có lộ trình, kế hoạch triển khai; rà soát, quỹ đất trồng cây xanh tại các khu 

đô thị, đường giao thông, các công trình công cộng; trong khuôn viên các trụ sở, 

trường học, bệnh viện,...để thực hiện trồng cây xanh (lựa chọn các loại cây phù 

hợp với quy hoạch; đặc điểm khí hậu; đặc điểm địa hình, khu vực, nhu cầu sử 

dụng,....). 

6. Tăng cường kiểm soát viêc̣ thu gom, vâṇ chuyển, xử lý chất thải; tập trung 

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

đang ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sinh kế của người dân; khuyến khích tổ 

chức khởi công, xây dưṇg và bàn giao các công trình bảo vệ môi trường phục vụ 

lợi ích của côṇg đồng (như bể chứa bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, hệ 

thống xử lý nước thải tập trung...). 

7. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc: Không săn bắt 

động vật quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng; không khai thác, đánh bắt, sử dụng 

cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên; xây dựng nền kinh tế tuần hoàn chất thải, 

chống rác thải nhựa. 

8. Tăng cường các hoạt động kiểm soát buôn bán động vật hoãng 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 và các văn bản chỉ đạo, điều hành liên quan; quản lý, kiểm soát 

loài ngoại lai xâm hai theo Chỉ thị số 42/CT-TTg  ngày 08/12/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ. 

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

thái trong quá trình xây dựng các quy hoạch; quản lý hiệu quả các khu bảo tồn 

thiên nhiên; phục hồi các hệ sinh thái bị suy thoái; bảo tồn các loài nguy cấp, quý 

hiếm được ưu tiên bảo vệ; bảo tồn hiệu quả các loài và nguồn gen; thúc đẩy việc 

xây dựng và thực hiện các mô hình kinh tế sử dụng bền vững tài nguyên thiên 

nhiên. 

10. 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 
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vê ̣môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, sản xuất tiêu dùng bền vững và ứng phó 

với biến đổi khí hâụ. 

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN 

Căn cứ điều kiện cụ thể, các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn 

huyện tổ chức các hoạt động của Tháng hành động vì môi trường Ngày Môi trường 

thế giới và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021 từ nay đến hết tháng 7 năm 

2021. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động của Tháng hành động vì môi 

trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2021 với chủ đề “Phục hồi Hệ 

sinh thái” và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021 với chủ đề “Chúng ta là 

một phần của giải pháp - Vì thiên nhiên” trên địa bàn xã bằng các hình thức như: 

Phổ biến đến đông đảo quần chúng nhân dân về nguyên nhân và tác hại của ô 

nhiễm 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. Tuyên truyền các nôi dung về Ngày 

môi trường thế giới, Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021 tạo thành chuỗi 

hoạt động của Tháng hành động vì môi trường trên loa phát thanh, treo băng rôn, 

pa nô, áp phích, khẩu hiệu nơi công cộng, các con đường có đông người qua lại 

nhằm truyền tải thông điệp, khuyến khích hành động bảo vệ môi trường, bảo vệ 

thiên nhiên. 

Từ nay đến hết tháng 7 năm 2021 các xã, thị trấn tổ chức vận động nhân dân 

đồng loạt ra quân tổng vệ sinh môi trường tại nơi công cộng, địa bàn dân cư bằng 

các hình thức thu gom xử lý rác thải, bao bì thuốc bảo vệ thực vật, khơi thông cống 

rãnh, sửa chữa các công trình nước sạch, vệ sinh đường làng ngõ xóm…; phát 

động các hoạt động trồng, chăm sóc và bảo vệ các loại cây xanh trên địa bàn quản 

lý tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch đẹp. 

Các xã, thị trấn lựa chọn tổ chức phát động một mô hình điểm “Tổ tự quản 

về bảo vệ môi trường ở cộng đồng dân cư”, ra quân hưởng ứng Ngày môi trường 

thế giới, Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021 tạo thành chuỗi hoạt động 

thuộc Tháng hành động vì môi trường trên địa bàn quản lý. 

Đối với xã Vũ Lễ điểm được chọn về đích năm 2021 có thể lồng ghép nội 

dung tổ chức triển khai ra quân làm vệ sinh môi trường tại địa bàn các thôn trên địa 

bàn xã với các hoạt động thiết thực gắn liền với tiêu chí số 17 về môi trường trong 

xây dựng nông thôn mới. 

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

 Phối hợp với các cơ quan có liên quan chuẩn bị các nội dung liên quan đến 

các hoạt động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới, Ngày Quốc tế Đa dạng sinh 

học năm 2021 tạo thành chuỗi hoạt động thuộc Tháng hành động vì môi trường 
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cung cấp tài liệu tuyên truyền cho các cơ quan có liên quan và các xã, thị trấn trên 

địa bàn. 

Chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị và các tổ chức chính trị - xã hội và 

các đơn vị liên quan thực hiện các hoạt động tuyên truyền các văn bản của các cấp 

về bảo vệ môi trường, tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện tiêu chí môi trường trong 

xây dựng nông thôn mới. 

Là cơ quan thường trực giúp Ủy ban nhân dân huyện theo dõi, đôn đốc kiểm 

tra và tổng hợp kết quả các hoạt động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới, Ngày 

Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021 tạo thành chuỗi hoạt động thuộc Tháng hành 

động vì môi trường. 

3. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hạt kiểm lâm huyện 

Tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến các biện pháp cấp bách ngăn 

chặn tình trạng chặt, phá, đốt rừng, khai thác trái phép. Tuyên truyền, vận động 

nhân dân thực hiện có hiệu quả chương trình quốc gia về phủ xanh đất trống, đồi 

núi trọc; phát động phong trào trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng.  

4. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm văn hóa, thể thao và truyền thông 

huyện 

Tăng cường thời lượng tuyên truyền về các nội dung hoạt động hưởng ứng 

Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2021 

với chủ đề “Phục hồi Hệ sinh thái” và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021 

với chủ đề “Chúng ta là một phần của giải pháp - Vì thiên nhiên” trên các 

phương tiện thông tin đại chúng, đưa tin, bài viết và phát các chuyên đề về bảo vệ 

môi trường phù hợp với chủ đề Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng 

Ngày Môi trường thế giới và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021, thời gian 

thực hiện từ nay đến hết tháng 7 năm 2021. 

5. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Chỉ đạo các đơn vị trường học tổ chức các hoạt động ra quân vệ sinh môi 

trường tại các trường học, lớp học để hưởng ứng Ngày môi trường thế giới, Ngày 

Quốc tế Đa dang sinh học năm 2021 tạo thành chuỗi hoạt động thuộc Tháng hành 

động vì môi trường đảm bảo hiệu quả và an toàn trong công tác phòng, chống dịch 

covid-19. 

6. Văn phòng HĐND&UBND huyện 

Phát động phong trào phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là 

phòng, chống dịch covid-19; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra vệ sinh an 

toàn thực phẩm. 

7. Các cơ quan, ban, ngành của huyện, các đơn vị lực lượng vũ trang tổ chức 

các hoạt động hưởng ứng bằng các việc làm cụ thể như vệ sinh môi trường, thu 

gom rác thải, trồng cây xanh tại trụ sở cơ quan, đơn vị; tuyên truyền vận động cán 

bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia các hoạt động của 

Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày môi trường thế giới, Ngày Quốc 

tế Đa dạng sinh học năm 2021 do địa phương tổ chức. 
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V. TỔNG HỢP BÁO CÁO 

Kết thúc các hoạt động của Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày 

môi trường thế giới, Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021, đề nghị UBND các 

xã, thị trấn, các cơ quan, ban, ngành, tổ chức đoàn thể báo cáo kết quả các hoạt động 

của Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày môi trường thế giới, Ngày 

Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021 bằng văn bản về UBND huyện thông qua 

Phòng Tài nguyên và Môi trường trước ngày 28/7/2021 để tổng hợp, báo cáo Ủy 

ban nhân dân Tỉnh, Sở Tài nguyên và môi trường./. 
  

 

Nơi nhận:  
- Sở TN&MT; 

- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- UBMTTQVN huyện và các đoàn thể; 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

- UBND các xã, thị trấn: 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 
 

Lộc Quang Hòa 
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