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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Lễ phát động hưởng ứng  

Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022 
 

 
 

Thực hiện Văn bản số 5352/BTNMT-TTTT ngày 12/9/2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm 

cho thế giới sạch hơn năm 2022; Văn bản số 3761/UBND-KT ngày 16/9/2022 

của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch 

Làm cho thế giới sạch hơn năm 2022. 

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Hàm 

Yên ban hành Kế hoạch phối hợp tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Chiến dịch 

làm cho thế giới sạch hơn năm 2022, cụ thể như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Thông qua Lễ phát động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch 

hơn năm 2022 với chủ đề “Cùng hành động để thay đổi thế giới” nhằm tuyên 

truyền, nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ môi 

trường; ngăn ngừa, hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm, suy thoái môi trường do 

sử dụng túi nilong khó phân hủy và các sản phẩm nhựa dùng một lần gây ra; làm 

thay đổi từ nhận thức thành hành động cụ thể, tiến tới sử dụng bằng các sản phẩm 

thân thiện với môi trường. 

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn 

năm 2022 đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; cổ vũ, động viên các tầng lớp 

Nhân dân trong tỉnh phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực 

chung tay bảo vệ môi trường góp phần tạo nền tảng quan trọng cho xây dựng 

nền kinh tế tuần hoàn. 

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN 

1. Thời gian: Từ 8h ngày 04/10/2022 (thứ Ba). 

2. Địa điểm: Tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã Yên Phú, huyện Hàm Yên. 

3. Thành phần: Khoảng 200 người, bao gồm: 

a) Đại biểu tỉnh 



2 

 

- Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. 

- Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.  

- Đại diện Đoàn thanh niên tỉnh, Hội phụ nữ tỉnh; Báo Tuyên Quang; Đài 

Phát thanh và Truyền hình Tuyên Quang. 

- Lãnh đạo, chuyên viên phòng Môi trường, Nước, Khí tượng thủy văn và 

Biến đổi khí hậu; cán bộ, viên chức Trung tâm Quan trắc tài nguyên và Môi 

trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Đoàn thanh niên Sở Tài nguyên và 

Môi trường. 

b) Đại biểu huyện Hàm Yên 

- Thường trực Huyện ủy.  

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện. 

- Đại diện lãnh đạo, cán bộ MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội huyện. 

- Lãnh đạo, chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường.  

- Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Uỷ ban MTTQ và các tổ 

chức chính trị -xã hội xã Yên Phú; Bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng 

Ban công tác Mặt trận, Chi hội trưởng người cao tuổi và các tổ chức đoàn thể 

các khu dân cư trên địa bàn xã Yên Phú. 

- Huy động lực lượng tham gia (200 người): bao gồm 180 đoàn viên thanh 

niên, cán bộ, công nhân viên chức của các cơ quan, đơn vị, các thôn quanh khu 

vực xã và các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Hàm Yên; 20 đoàn viên thanh 

niên Sở Tài nguyên và Môi trường. 

III. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH  

1. Nội dung các hoạt động  

- Lễ phát động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022; 

- Tổ chức diễu hành tuyên truyền về Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn 

năm 2022; 

- Hoạt động phát túi vải thân thiện với môi trường.  

2. Chương trình  

2.1. Phần lễ mít tinh hưởng ứng (từ 8h00’ đến 8h30’) 

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, dẫn chương trình. 

(Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên) 

- Phát biểu phát động Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022. 

(Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường) 
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- Phát biểu hưởng ứng của đại diện đoàn viên thanh niên. 

(Đại diện 01 đoàn viên thanh niên của xã Yên Phú) 

2.2. Phần tham gia các hoạt động sau Lễ mít tinh (từ 8h30’đến 11h00’) 

a) Phát túi thân thiện với môi trường 

- Phát túi vải thân thiện với môi trường cho đại biểu, lực lượng tham gia 

Lễ mít tinh và chợ trung tâm thị trấn Tân Yên (Đoàn viên thanh niên của Sở Tài 

nguyên và Môi trường phối hợp Đoàn thanh niên xã Yên Phú phát túi vải thân 

thiện với môi trường). 

- Số lượng: 1.200 túi. 

 b) Diễu hành tuyên truyền,cổ động trên các tuyến đường chính của thị 

trấn Tân Yên. 

 - Lực lượng tham gia: Gồm 01 xe Công an huyện dẫn lộ đoàn tuyên 

truyền; 01 xe ô tô tuyên truyền của Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao 

huyện; 20 xe máy của đoàn viên thanh niên tham gia Lễ mít tinh (Đoàn viên 

thanh niên mặc Áo Thanh niên Việt Nam; mỗi xe có 01 cờ tổ quốc, cờ Đoàn hoặc 

biểu ngữ). 

 - Lộ trình tuyên truyền:  

 + Lộ trình 1: Xuất phát từ trụ sở Ủy ban nhân dân xã Yên Phú đi thôn 61, 

xã Yên Phú (theo đường Quốc lộ 2) và ngược lại. 

 + Lộ trình 2: Xuất phát từ trụ sở Ủy ban nhân dân xã Yên Phú đi thôn 5, 

xã Yên Phú (theo đường Quốc lộ 2) và ngược lại. 

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

 1. Sở Tài nguyên và Môi trường 

1.1. Mời đại biểu tham dự của các cơ quan: Ban Thường trực Mặt trận Tổ 

quốc tỉnh; Tỉnh đoàn Tuyên Quang; Hội Phụ nữ tỉnh; Hội Nông dân; Đài Phát 

thanh và Truyền hình Tuyên Quang; Báo Tuyên Quang. 

1.2. Phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên chuẩn bị các điều 

kiện để tổ chức buổi lễ thành công. 

1.3. Chủ trì phối hợp chuẩn bị kinh phí thực hiện các công việc: In ma két, 

băng zôn, khẩu hiệu buổi lễ; mua 1.200 túi thân thiện với môi trường. Thiết kế 

in phun màu Ma két, khẩu hiệu băng zôn 2 bên cánh gà sân khấu và khẩu hiệu 

tuyên truyền trên xe ô tô. 

1.4. Chuẩn bị nội dung, tài liệu để tổ chức mít tinh hưởng ứng Chiến dịch 

làm cho thế giới sạch hơn năm 2022. 
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 1.5. Đảm bảo kinh phí cần thiết cho việc tổ chức thực hiện (trên cơ sở dự 

toán kinh phí được Ủy ban nhân dân tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh 

tế - xã hội và dự toán Ngân sách nhà nước năm 2022 cho Sở Tài nguyên và Môi 

trường tại Quyết định số 828/QĐ-UBND ngày 20/12/2021). 

2. Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên 

 2.1. Chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung 

chương trình tổ chức và các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới 

sạch hơn năm 2022 tại xã Yên Phú,  huyện Hàm Yên. 

2.2. Mời đại biểu lãnh đạo Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên;  

phóng viên báo Tuyên Quang, Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao 

huyện Hàm Yên tham dự Lễ phát động; chuẩn bị bài phát biểu hưởng ứng Chiến 

dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022 của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện. 

2.3. Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn của Ủy ban nhân dân huyện huy 

động lực lượng tham gia chương trình đảm bảo đúng, đủ số lượng, thành phần 

theo Kế hoạch đề ra. Phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Yên Phú chuẩn bị địa 

điểm ra quân vệ sinh môi trường. 

 2.4. Chuẩn bị địa điểm tổ chức buổi lễ phát động; treo ma két, chuẩn bị tăng 

âm loa đài, bục phát biểu, ghế ngồi cho đại biểu lãnh đạo dự lễ; huy động thành 

phần đại biểu trong kế hoạch dự Lễ phát động và tham gia các hoạt động ra quân. 

Chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Yên Phú chuẩn bị các dụng cụ vệ sinh môi trường.  

2.5. Chuẩn bị biển tên theo các khối lực lượng tham dự Lễ phát động 

hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022. 
Trên đây là Kế hoạch phối hợp tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Chiến 

dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022./. 

Nơi nhận: 
- Ủy ban nhân dân tỉnh (báo cáo); 
- Sở Tài nguyên và Môi trường; 
- Thường trực Huyện ủy Hàm Yên; 
- UBND huyện Hàm Yên 
- Đảng ủy, UBND, UBMTTQ xã Yên Phú; 
- Lưu: Sở TN&MT, UBND huyện Hàm Yên. 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 
 

Phạm Đình Tứ 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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