
UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
 

Số:         /STNMT-CCBVMT 

V/v 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 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Tuyên Quang, ngày      tháng     năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên 

Quang và các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; 

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh. 

 

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 1498/UBND-

TNMT ngày 21/5/2021 về việc tổ chức các hoạt động của Tháng hành động hưởng ứng 

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

Để tổ chức triển khai có hiệu quả nội dung chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường tại Văn bản số 2298/BTNMT-TCMT ngày 14/5/2021 về việc tổ chức các 

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

Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021 với chủ đề hưởng ứng Ngày Môi trường thế 

giới là “Phục hồi Hệ sinh thái”, Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học là “Chúng ta là 

một phần của giải pháp - Vì thiên nhiên”. 

Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Quý cơ quan, đơn vị phối hợp thực 

hiện một số nội dung sau: 

1. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc đẩy mạnh các hoạt động tuyên 

truyền, phổ biến các văn bản thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng 

sinh học (Luật Đa dạng sinh học năm 2008; Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; 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; 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; 

Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 20/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường 

quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa; Chỉ thị số 06/CT-

UBND ngày 22/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường quản lý, tái sử 

dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang)… 

đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động, hội viên và vận động người dân 

sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường vì một môi trường sống trong lành, 

an toàn và phát triển bền vững. 
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Theo chức năng nhiệm vụ tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường 

và bảo tồn đa dạng sinh học; tăng cường kiểm soát việc thu gom, vận chuyển, xử lý 

chất thải; tiếp tục triển khai phong trào “Chống rác thải nhựa” theo nội dung văn 

bản số 1353/UBND-TNMT ngày 21/5/2019, Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 

22/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh; vận động, khuyến khích sự tham gia của cộng 

đồng trong thu gom, phân loại các sản phẩm đã sử dụng làm từ nhựa nhằm hạn chế, 

giảm thiểu ô nhiễm môi trường do rác thải nhựa gây ra và hướng đến sử dụng các sản 

phẩm từ vật liệu thân thiện với môi trường, hài hòa với thiên nhiên. 

2. Đề nghị Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang tăng thời 

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

thông điệp và các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Quốc tế Đa 

dạng sinh học năm 2021. 

3. Tùy theo điều kiện thực tế của từng cơ quan, đơn vị trong thời gian từ nay 

đến hết tháng 6/2021, tổ chức tuyên truyền về chủ đề, thông điệp của Tháng hành 

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

sinh học năm 2021 phù hợp với quy định hiện hành về phòng, chống dịch Covid - 19: 

- Tổ chức hội thảo, tọa đàm (nên theo hình thức trực tuyến) tuyên truyền, phổ 

biến Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; giới thiệu các mô hình, giải pháp phục hồi 

hệ sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học... 

- Tổ chức các hoạt động làm vệ sinh môi trường, trồng cây xanh bóng mát, 

khơi thông cống rãnh, dọn vệ sinh, thu gom, xử lý chất thải, rác thải; tuyên truyền, 

khuyến khích cộng đồng không sử dụng túi nilon khó phân hủy và các sản phẩm 

nhựa dùng một lần. 

- Thực hiện treo băng zôn, áp phích, khẩu hiệu hưởng ứng Ngày Môi trường 

thế giới, Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021 ở nơi công cộng, các đường phố 

chính, trụ sở cơ quan làm việc, nơi đông người qua lại như chợ, vườn hoa, công 

viên, các nhà hàng, khu dịch vụ ăn uống nhằm nhắc nhở, tạo điều kiện cho mọi tổ 

chức, cá nhân và cộng đồng thực hiện quyền và nghĩa vụ tham gia bảo vệ môi 

trường, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển bền vững bằng những việc làm cụ 

thể, thiết thực 

(Có nội dung thông điệp tại Phụ lục 1 kèm theo). 

- Tuyên truyền vận động các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh 

trên địa bàn thực hiện lập đầy đủ các thủ tục về môi trường; các giải pháp giảm 

thiểu tác động đến môi trường; đổi mới công nghệ, quy trình sản xuất, thiết bị sản 

xuất nhằm hạn chế sự tác động tới môi trường và hệ sinh thái; khuyến khích cắt 

giảm túi ni lông khó phân hủy, giảm thiểu đóng gói bao bì sản phẩm bằng nhựa, 

tăng cường sử dụng các sản phẩm từ vật liệu thân thiện môi trường, có khả năng tái 

chế, tái sử dụng. 

- Giới thiệu, phổ biến các mô hình, giải pháp bảo vệ môi trường, bảo tồn đa 

dạng sinh học hiệu quả. Biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân, cộng đồng và 

doanh nghiệp có những đóng góp hiệu quả, thiết thực trong việc sử dụng hợp lý tài 
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nguyên, bảo tồn đa dạng sinh học, sản xuất tiêu dùng bền vững và ứng phó với biến 

đổi khí hậu; lên án, phát hiện và xử lý kịp thời những hành vi gây ô nhiễm môi 

trường; phát huy vai trò của mọi tổ chức, cá nhân và cộng đồng tham gia công tác bảo 

vệ môi trường. 

4. Tổ chức Đoàn thanh niên tại các cơ quan, đơn vị; các xã, phường, thị trấn 

phát động phong trào bảo vệ môi trường đến toàn thể đoàn viên, thanh niên, sinh 

viên, học sinh; thiết thực hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Quốc tế Đa 

dạng sinh học năm 2021 bằng các hoạt động cụ thể: 

- Tổ chức các hoạt động có sự tham gia trực tiếp của cộng đồng như: vệ sinh 

môi trường nơi làm việc, sân vườn, nhà để xe và các khu vực xung quanh; dọn vệ 

sinh đường phố, đường làng, ngõ xóm; thu gom xử lý chất thải, rác thải, khơi thông 

dòng chảy, nạo vét kênh mương, ao, hồ, hệ thống thoát nước; trồng, tỉa và chăm sóc 

cây xanh; thực hiện các tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới; tổ 

chức các hoạt động giáo dục môi trường, thực hiện các hoạt động thu gom, tái sử 

dụng và tái chế chất thải nhựa, túi ni lông tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương 

mại, các khu dân cư... nhằm khuyến khích người dân dần từ bỏ thói quen vứt rác 

bừa bãi, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng 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. 

- Tuyên truyền, nâng cao ý thức cho người thân trong gia đình và thôn, bản, 

tổ dân phố nơi mình cư trú về tác hại của hành vi gây ô nhiễm môi trường, hành vi 

phá hoại tài nguyên thiên nhiên, săn bắt động vật hoang dã, quý hiếm. 

Trên đây là một số nội dung cụ thể hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, 

Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021. Đề nghị Quý cơ quan, đơn vị phối hợp 

chỉ đạo thực hiện đạt hiệu quả. Kết quả thực hiện đề nghị đơn vị gửi về Sở Tài 

nguyên và Môi trường trước ngày 15/7/2021 để Sở tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân 

dân tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường (có mẫu báo cáo các hoạt động hưởng 

ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021 tại Phụ 

lục 2 kèm theo). 

Sở Tài nguyên và Môi trường trân trọng có ý kiến./. 
 
 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi (p/h thực hiện); 

- Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

- Tổng cục Môi trường;                   (báo cáo) 

- Ủy ban nhân dân tỉnh;                    

- Đ/c Giám đốc Sở; 

- Đ/c Phó Giám đốc phụ trách; 

- Văn phòng Sở; 

- Lưu: VT, CCBVMT, (Q). 
 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Đình Tứ 
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Phụ lục 1 

Nội dung thông điệp Tháng hành động vì môi trưởng hưởng ứng 

Ngày Môi trường thế giới, Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021 
(Kèm theo Văn bản số          /STNMT-CCBVMT ngày        tháng  5  năm 2021 

của Sở Tài nguyên và Môi trường) 

 

1. Sống hài hòa với thiên nhiên - Bảo tồn đa dạng sinh học. 

2. Trái đất cần chúng ta! Hãy liên kết chống lại biến đổi khí hậu. 

3. Hãy sử dụng đồ dùng từ vật liệu tái chế. 

4. Hạn chế sử dụng túi ni-lông vì môi trường xanh - sạch - đẹp. 

5. Sử dụng nguồn nguyên liệu xanh và góp phần bảo vệ môi trường. 

6. Ô nhiễm môi trường từ việc sử dụng thuốc trừ sâu, các sản phẩm từ nhựa dùng 

một lần và túi ni-lông khó phân hủy. 

7. Sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên đa dạng sinh học. 

8. Đa dạng sinh học - Hành trình duy trì sự sống. 

9. Hành động vì thiên nhiên - Trách nhiệm của chúng ta. 

10.  Bảo tồn động vật hoang dã - Không tiêu thụ động vật hoang dã, nguy cấp. 
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Phụ lục 2 

Mẫu báo cáo kết quả các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, 

Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021 
(Kèm theo Văn bản số          /STNMT-CCBVMT ngày       /5/2021 

của Sở Tài nguyên và Môi trường) 
 

ĐƠN VỊ…………………… 

 

 
Số:            /………….. 

V/v báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động 

hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và 

Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
...................., ngày       tháng      năm 2021 

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường. 

  

 Các nội dung chính của báo cáo: 

1. Công tác chỉ đạo, thực hiện: (Nêu rõ các văn bản chỉ đạo của Quý cơ 

quan, đơn vị trên địa bàn triển khai Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng 

Ngày Môi trường thế giới, Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021). 

 2. Danh mục các hoạt động tổ chức Tháng hành động vì môi trường hưởng 

ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021: (Mô tả 

chi tiết, đánh giá kết quả đạt được và việc duy trì trong thời gian tiếp theo). 

3. Chi tiết hoạt động: 

- Mô tả hoạt động, địa điểm diễn ra, mục đích, các vấn đề tập trung giải quyết. 

- Tác động đối với cộng đồng… 

4. Kết quả thực hiện các hoạt động 

- Số hoạt động diễn ra trên địa bàn. 

- Số người tham gia. 

- Tổng lượng rác thu gom, xử lý (tính theo m3 hoặc tấn). 

- Tổng chiều dài, diện tích các khu vực công cộng, đường giao thông làm vệ 

sinh môi trường (km hoặc ha). 

- Tổng số cây xanh được trồng mới và chăm sóc (tổng số cây hoặc ha). 

- Số công trình bảo vệ môi trường được khởi công, khánh thành, bàn giao đưa 

vào sử dụng. 

- Tổ chức các buổi mít tinh, cổ động, tập huấn, hội thảo, cuộc thi. 

- Tổng hợp băng rôn, phướn, tờ rơi, poster được phát hành (cái). 

- Các hoạt động truyền thông, truyền hình: bài viết, phóng sự, tuyên truyền,… 

- Các hình thức khác:… 

5. Những đề xuất, kiến nghị 

6. Hình ảnh kèm theo 
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