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Thành phố Bắc Ninh, ngày 23 tháng 5 năm 2022

KẾ HOẠCH
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới,
Tháng hành động vì môi trường năm 2022
Thực hiện chỉ đạo của Sở Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số
797/STNMT-CCMT ngày 13/5/2022 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng
Ngày Môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường năm 2022.
Nhằm triển khai tốt các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới
05 tháng 6, Tháng hành động vì môi trường năm 2022 với chủ đề: “Chỉ một trái
đất” và tiếp tục thực hiện các chương trình, nhiệm vụ về bảo vệ môi trường của
thành phố, UBND thành phố Bắc Ninh xây dựng Kế hoạch như sau:
I. Mục đích
Nâng cao năng lực tổ chức hoạt động bảo vệ môi trường của các cơ quan
nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội tại địa phương và nhận thức, trách nhiệm
cho các tầng lớp Nhân dân về bảo vệ môi trường.
Tăng cường đồng loạt các biện pháp, hoạt động nhằm cải thiện chất lượng
môi trường, bảo vệ sức khỏe người dân; phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường,
thích ứng biến đổi khí hậu.
II. Yêu cầu
Việc thực hiện Kế hoạch đúng theo các quy định của pháp luật.
Các cơ quan, đơn vị, UBND các phường căn cứ tình hình thực tế triển
khai Kế hoạch đạt hiệu quả cao.
III. Nội dung triển khai
Thực hiện tốt một số hoạt động cụ thể như:
1. Treo băng rôn, pano, áp phích (khuyến khích từ các vật liệu có tính thân
thiện môi trường) tại các khu vực công cộng, đường phố, trụ sở cơ quan làm việc
và các địa điểm phù hợp (khẩu hiệu tuyên truyền tại Phụ lục số 01).
2. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế để tổ chức các hoạt động
cộng đồng như: Mittinh hưởng ứng, ra quân làm vệ sinh môi trường, phát quang bụi
rậm, khơi thông cống rãnh, trồng cây xanh, thu gom xử lý chất thải…; đẩy mạnh
công tác tuyên truyền trong việc không sử dụng túi nilon khó phân huỷ và các sản
phẩm nhựa dùng một lần; sản xuất, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ thân thiện môi
trường; vận động người dân tham gia thực hiện chương trình "10 phút góp phần
làm sạch thành phố" hàng ngày.
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3. Tổ chức khởi công, xây dựng và bàn giao các công trình phục vụ công
tác bảo vệ môi trường, phục vụ lợi ích của cộng đồng và các hoạt động phát triển
theo hướng bền vững.
4. Tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện các quy định của Luật Bảo
vệ môi trường năm 2020, trong đó:
- Thực hiện các giải pháp cải thiện chất lượng môi trường, bảo vệ sức khỏe
người dân; phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu.
- Thực hiện thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải nhựa tại
nguồn. Nhân rộng các mô hình hiệu quả trong việc tổ chức thu gom, phân loại, xử lý
rác thải sinh hoạt tại nguồn; thúc đẩy tiêu dùng bền vững và thân thiện môi trường.
- Xây dựng, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, đề án, dự án bảo vệ môi trường.
5. Tăng thời lượng, tần suất tuyên truyền về các hoạt động, nhiệm vụ, nội
dung, chủ đề về bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học thuộc
phạm vi quản lý. Trong đó, tập trung tuyên truyền các mô hình, giải pháp bảo vệ
môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học hiệu quả. Ưu tiên vận dụng nền tảng công
nghệ số để đa dạng hình thức truyền thông như phát thanh, truyền hình, báo chí,
trang tin điện tử, mạng xã hội, fanpage…
6. Phát hiện, biểu dương và khen thưởng những tổ chức, cá nhân, cộng
đồng doanh nghiệp có đóng góp hiệu quả, thiết thực trong việc sử dụng hợp lý tài
nguyên, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, sản xuất tiêu dùng bền
vững và ứng phó với biến đổi khí hậu.
IV. Tổ chức thực hiện
1. Phòng Tài nguyên và Môi trường:
Tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu, panô, áp phích với chủ đề: “Chỉ một
trái đất” tại nơi công cộng, đường phố chính, trụ sở làm việc, nơi đông người
qua lại nhằm nhắc nhở người dân cùng hành động bảo vệ môi trường; tạo điều
kiện cho mọi tổ chức, cá nhân và cộng đồng thực hiện quyền và nghĩa vụ tham
gia bảo vệ môi trường bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.
Tham mưu xây dựng, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, đề án, dự án bảo vệ
môi trường.
Hướng dẫn chuyên môn cho UBND các phường để tổ chức hiệu quả Kế hoạch.
2. Phòng Quản lý đô thị:
Nắm bắt các điểm tập kết rác thải trái quy định, tham mưu UBND thành
phố phương án giải quyết các điểm tập kết rác thải còn tồn đọng.
Phối hợp các cơ quan, đơn vị quản lý công tác bảo vệ môi trường đối với
các công trình đang thi công xây dựng trên địa bàn thành phố.
3. Phòng Văn hóa - Thông tin:
Đăng tải các tin, bài, thông tin tuyên truyền về việc tổ chức các hoạt động
hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6, Tháng hành động vì môi
trường trên Cổng Thông tin điện tử của thành phố.
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Kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị, UBND các phường treo băng rôn, khẩu hiệu
tuyên truyền tại các tuyến đường đảm bảo mỹ quan đô thị và đúng quy định.
4. Phòng Giáo dục và Đào tạo:
Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các trường học tích cực tổ chức các hoạt
động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường
năm 2022 thông qua các hoạt động cụ thể, thiết thực như: Lồng ghép nội dung
tuyên truyền trong các giờ học, giờ sinh hoạt, ngoại khóa phù hợp, thi vẽ tranh
với nội dung về bảo vệ môi trường, thiên nhiên, tuyên truyền sử dụng hiệu quả
túi nilon, sử dụng các sản phẩm sinh thái, thân thiện với môi trường, trồng và
chăm sóc cây xanh, tổng vệ sinh trường học và các khu vực xung quanh đảm
bảo trường học xanh, sạch, đẹp…
5. Trung tâm văn hóa, thể thao và truyền thông thành phố Bắc Ninh:
Tăng thời lượng phát sóng về công tác bảo vệ môi trường; xây dựng chuyên
trang, tin tức, bài viết, phóng sự về các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường
thế giới và Tháng hành động vì môi trường năm 2022.
Phát hiện, biểu dương 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,
bảo tồn đa dạng sinh học, sản xuất tiêu dùng bền vững và ứng phó với biến đổi
khí hậu.
6. Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh:
Thường xuyên phát nội dung tuyên truyền về Ngày Môi trường thế giới
và Tháng hành động vì môi trường năm 2022 trên cổng chào và các màn hình
điện tử công cộng.
Tăng cường công tác thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt; quản lý tốt
các vườn hoa, công viên, trồng và chăm sóc cây xanh trên địa bàn thành phố.
Tuyên truyền, vận động người dân giữ gìn vệ sinh môi trường, phối hợp
chặt chẽ UBND các phường tổ chức các hoạt động tổng vệ sinh.
7. UBND các phường:
Xây dựng Kế hoạch thực hiện cụ thể của địa phương để tổ chức các hoạt
động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường
năm 2022. Tập trung một số nội dung như:
Tổ chức các hoạt động có sự tham gia trực tiếp của cộng đồng như: Chiến
dịch ra quân làm vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, thu gom chất thải, rác
thải, khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, ao, hồ, hệ thống thoát nước; thu
gom chất thải nhựa, túi ni lông tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, các
khu dân cư; tổ chức trồng và chăm sóc cây xanh; vận động người dân tham gia
thực hiện chương trình "10 phút góp phần làm sạch thành phố” hàng ngày.
Thực hiện các giải pháp cải thiện chất lượng môi trường, bảo vệ sức khỏe
người dân; phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí
hậu. Nhân rộng các mô hình hiệu quả trong việc tổ chức thu gom, phân loại, xử lý
rác thải sinh hoạt tại nguồn; thúc đẩy tiêu dùng bền vững và thân thiện môi trường.
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Tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích tuyên truyền về chủ đề
bảo vệ môi trường tại các công sở, trường học, khu dân cư, trục đường chính
trên địa bàn quản lý nhằm nhắc nhở mọi người cùng hành động bảo vệ môi
trường. Mỗi phường treo ít nhất 02 băng rôn, khẩu hiệu ở các trục đường chính
trên địa bàn quản lý.
Tăng số lượng, thời lượng tin, các bài viết, phóng sự về chủ đề “Chỉ một
trái đất” trên hệ thống loa truyền thanh tại địa phương.
Căn cứ vào tình hình thực tế và điều kiện cụ thể của từng địa phương, các
đơn vị có thể lựa chọn nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức thích hợp, phát
huy hiệu quả. Khuyến khích tổ chức mít tinh, ra quân làm vệ sinh môi trường
trên địa bàn khu dân cư, cơ sở sản xuất, kinh doanh tại địa phương mình.
(Nội dung khẩu hiệu tuyền truyền theo Phụ lục 1 của Kế hoạch).
V. Báo cáo kết quả
UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch
UBND các phường nghiêm túc tổ chức thực hiện tốt các nội dung Kế hoạch.
Các cơ quan, đơn vị và UBND các phường báo cáo kết quả thực hiện về
UBND thành phố Bắc Ninh (bản giấy và file mềm qua phòng Tài nguyên và
Môi trường thành phố - đồng chí Nguyễn Thị Hồng Linh; điện thoại
0889489494, thư điện tử: linh.nguyenbn@gmail.com) trước ngày 8/7/2022.
(Mẫu báo cáo kết quả theo Phụ lục 2 của Kế hoạch).
Giao phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố đôn đốc, tổng hợp báo
cáo của UBND thành phố để báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày
13/7/2022./.
Thông tin, tài liệu truyền thông hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tháng
hành động vì môi trường năm 2022 được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ
Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ https://www.monre.gov.vn/; Trung tâm Truyền
thông tài nguyên và môi trường, địa chỉ https://tainguyenmoitruong.gov.vn/; Tổng
cục Môi trường, địa chỉ http://vea.gov.vn.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường
thế giới 05 tháng 6, Tháng hành động vì môi trường năm 2022 của UBND thành
phố Bắc Ninh. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các phường nghiêm túc tổ chức
thực hiện./.
Nơi nhận:
- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh (b/c);
- TT Thành ủy - HĐND TP (b/c);
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND TP (c/đ);
- Các phòng, đơn vị có liên quan: TN&MT, Quản lý
đô thị,Văn hóa -Thông tin, GD&ĐT, Trung tâm văn
hóa, thể thao và truyền thông, Công ty CP MT &
CTĐT BN (t/h);
- UBND các phường (t/h);
- Lưu: VT.
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KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Chu Thanh Hải
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