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KẾ HOẠCH  

Tổ chức “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng 

Ngày Môi trường Thế giới 05/6/2020 trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

 

 

Căn cứ Kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 21/5/2020 của UBND tỉnh Lào Cai về 

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

giới năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động hưởng 

ứng “Tháng hành động vì môi trường” năm 2020 cụ thể như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

Tham mưu triển khai hiệu quả Kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 21/5/2020 của 

UBND tỉnh về việc tổ chức “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi 

trường thế giới năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lào Cai.  

Triển khai các chương trình, hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý 

nhà nước và nhận thức, hành động của các tổ chức, cá nhân, cộng đồng trong công tác 

bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học; tổ chức các chiến dịch làm 

sạch môi trường, trồng cây phủ xanh những khu vực công cộng, khu dân cư, cơ sở sản 

xuất trên địa bàn tỉnh. Vận động người dân phân loại, thu gom xử lý rác thải, giảm sử 

dụng túi nilon khó phân huỷ và các sản phẩm nhựa để bảo vệ môi trường.  

II. NỘI DUNG 

1. Các hoạt động tuyên truyền: 

- Tuyên truyền cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị nâng 

cao ý thức bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, không khai thác, tiêu thụ các 

loài động vật có nguồn gốc hoang dã. Thưc hiện tốt thu gom, phân loại rác thải tại 

nguồn, không sử dụng túi ni lông khó phân hủy và các sản phẩm nhựa, thay thế bằng các 

sản phẩm thân thiện với môi trường, sử dụng nhiều lần; hình thành thói quen đi chợ bằng 

làn, từ chối túi nilong khó phân hủy, sử dụng các túi tự hủy sinh học trong sinh hoạt. 

- Sử dụng tiết kiệm điện, nước, văn phòng phẩm tại cơ quan, đơn vị để bảo vệ môi 

trường.   

- Treo băng rôn, khẩu hiệu hưởng ứng “Tháng hành động vì môi trường” tại Trụ 

sở Khối VII và Khối các đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.  

- In và phát băng rôn, phướn, tờ rơi, dán các poster tuyên truyền về bảo vệ đa 

dạng sinh học, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, phòng chống rác thải nhựa; phân loại rác 

thải tại nguồn; gửi cho UBND các huyện, thị xã, thành phố, Ban Quản lý Khu kinh tế để 

treo tại các chợ trung tâm, khu vực công cộng, đông dân cư, các khu, cụm công nghiệp 

trên địa bàn các huyện, thành phố, thị xã. 

                   (Nội dung, khẩu hiệu tuyên truyền kèm theo Phụ lục 1). 

- Huy động cán bộ, CCVC tổng vệ sinh thu gom xử lý rác thải,  chăm sóc cây 

xanh tại khối nhà các đơn vị trực thuộc sở vào ngày 5/6/2020.  

- Viết tin bài về công tác quản lý môi trường, các hoạt động trong “Tháng hành động 

vì môi trường” trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử của Sở. 
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2. Xây dựng phóng sự tài liệu tuyên truyền về bảo vệ môi trường  

- Đơn vị thực hiện: Chi cục Bảo vệ môi trường. 

 - Đơn vị phối hợp: Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Sở Thông tin và Truyền 

thông; các huyện, thành phố.  

- Nội dung: Xây dựng phóng sự tài liệu tuyên truyền về bảo vệ môi trường, bảo tồn 

thiên nhiên, đa dạng sinh học, thực hiện phân loại, xử lý rác thải; giảm thiểu chất thải 

nhựa... Phát và đăng tải trên Đài phát thanh truyền hình Lào Cai, trang thông tin điện tử 

của tỉnh, các cơ quan báo đài trên địa bàn tỉnh và các trang mạng xã hội.  

- Thời lượng chương trình: 10-15 phút. 

- Thời gian thực hiện: Tuần thứ 4 tháng 5/2020. 

- Thời gian phát sóng: Tối ngày 05/6/2020 và các tuần trong tháng 06/2020 (phát 

tối thiểu 01 lần/tuần). 

3. Tuyên truyền, cổ động tại các tuyến đường phố chính trên địa bàn thành 

phố Lào Cai, thị xã Sa Pa, các huyện trong tỉnh  

- Đơn vị thực hiện: Chi cục Bảo vệ môi trường. 

- Đơn vị phối hợp: Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện: Văn Bàn, Bát Xát, 

thị xã Sa Pa và thành phố Lào Cai. 

- Nội dung: Phát thanh tuyên truyền cổ động về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng 

sinh học, phân loại rác thải tại nguồn, giảm thiểu sử dụng các sản phẩm nhựa để bảo vệ 

môi trường... trên các tuyến đường phố chính, trợ trung tâm trên địa bàn thành phố Lào 

Cai và các huyện: Văn Bàn, Bát Xát, thị xã Sa Pa. 

- Thời gian thực hiện: Trong tháng 6/2020. 

(Khối lượng chi tiết các công việc kèm theo Phụ lục 2) 

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ  

1. Văn phòng Sở: 

- Phối hợp với Chi cục Bảo vệ môi trường đăng tin bài về các hoạt động trong 

“Tháng hành động vì môi trường” trên tạp chí, cổng thông tin điện tử của Sở. 

- Tiếp nhận băng rôn, áp phích tuyên truyền ngày Môi trường thế giới từ Chi cục 

Bảo vệ môi trường treo tại Trụ Sở Khối VII.  

- Phối hợp với Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất đăng tải các nội dung về 

Tháng hành động vì môi trường đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Sở. 

2. Chi cục Bảo vệ môi trường: 

Đầu mối triển khai các hoạt động “Tháng hành động vì môi trường”.  

- Phối hợp xây dựng phóng sự tài liệu; cung cấp thông tin, tài liệu cho Đài phát 

thanh truyền hình; chuẩn bị các nội dung khác.  

- Thiết kế, in băng rôn, áp phích, phướn dọc, tờ rơi theo chủ đề Ngày Môi trường 

thế giới năm 2020 về bảo vệ đa dạng sinh học; giảm thiểu ô nhiễm môi trường do rác 

thải nhựa; phân loại rác thải tại nguồn. Cung cấp cho UBND các huyện, thị xã, thành 

phố Lào Cai và Ban Quản lý Khu kinh tế để treo, dán tại tuyến đường phố chính, khu 

vực đông dân cư, chợ, các khu, cụm công nghiệp, thời gian xong trước 02/6/2020. 

- In đĩa tuyên truyền theo chủ đề Ngày Môi trường thế giới năm 2020 gửi cho 

UBND các huyện, thị xã, thành phố phát trên sóng phát thanh.  

- Chuyển băng rôn, áp phích tuyên truyền ngày Môi trường thế giới cho Văn 

phòng Sở để treo tại Trụ Sở Khối VII từ ngày 01/6 đến hết ngày 30/6/2020.  

- Giám sát hoạt động vệ sinh môi trường trong Khối các đơn vị trực thuộc Sở. 

- Chuẩn bị xe ô tô có gắn Bandroll tuyên truyền, tăng âm, loa đài cổ động để đi cổ 

động trên các tuyến đường phố chính tại các huyện, thị xã, thành phố.   
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- Tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai “Tháng hành động vì môi trường” hưởng 

ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lào Cai gửi Bộ Tài nguyên và 

Môi trường, UBND tỉnh Lào Cai. 

3. Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất: 

Đăng tải các nội dung về Tháng hành động vì môi trường đăng tải trên cổng thông 

tin điện tử của Sở.  

4. Các phòng đơn vị trực thuộc Sở: 

Tuyên truyền trong cán bộ công chức, viên chức nâng cao ý thức, có những hành 

động thiết thực, cụ thể bảo vệ môi trường, không khai thác, buôn bán, tiêu thụ, vận chuyển 

các loài động vật có nguồn gốc hoang dã; không sử dụng túi ni long và các sản phẩm 

nhựa, thay thế các sản phẩm thân thiện với môi trường; thu gom, phân loại rác thải tại 

nguồn. 

Tiết kiệm điện, nước, văn phòng phẩm trong các hoạt động của cơ quan. 

5. Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phố:   

Phối hợp với các phòng ban chuyên môn của huyện, thị xã, thành phố tiếp nhận 

băng rôn, phướn, tờ rơi, poster, đĩa tuyên truyền từ Chi cục Bảo vệ môi trường để treo 

trên các tuyến phố chính, khu vực dân cư tập trung đông, chợ… trên địa bàn quản lý. 

Đối với phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Lào Cai, thị xã Sa Pa và các 

huyện Văn Bàn, Bát Xát phối hợp với Chi cục Bảo vệ môi trường thực hiện tuyên truyền 

cổ động về bảo vệ môi trường trên các tuyến phố chính trên địa bàn. 

 

Trên đây là kế hoạch triển khai tháng hành động vì môi trường năm 2020 của Sở 

Tài nguyên và Môi trường, đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, 

thành phố và các phòng, đơn vị trực thuộc Sở căn cứ triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng TN&MT các huyện, thị xã, tp;  

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu VT, CCBVMT. 

                      K/T GIÁM ĐỐC 

                      PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

                       Lê Ngọc Dương                    
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PHỤ LỤC 1: 

 

 KHẨU HIỆU TRUYỀN THÔNG NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI NĂM 2020 

(Kèm theo Kế hoạch số:           /KH-STNMT ngày        /5/2020  

của Sở Tài nguyên và Môi trường) 

 

1. Hoà hợp với thiên nhiên - Gìn giữ bảo tồn đa dạng sinh học 

2. Bảo vệ rừng là bảo vệ lá phổi của chính mình 

3. Sống tốt cho môi trường là sống tốt cho chính mình 

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

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

6. Trước khi chặt một cây, hãy trồng một rừng cây 

7. Rừng xanh - Hơi thở của sự sống - Tương lai - Trong tay mỗi chúng ta 

8. Bảo vệ rừng là bảo vệ sự sống và tính đa dạng của trái đất 

9. Bảo vệ rừng là trách nhiệm của mọi người. Hãy hành động ngay hôm nay 

10. Sử dụng nguồn nguyên liệu xanh là góp phần bảo vệ môi trường 

11. Ô nhiễm môi trường từ việc sử dụng thuốc trừ sâu và các sản phẩm từ nhựa 

12. Môi trường là nơi chúng ta gặp nhau, là nơi đem lại lợi ích cho mọi người, là điều mà tất 

cả chúng ta đều chia sẻ 

13. Hãy nhìn sâu vào thiên nhiên, bạn sẽ thấu hiểu mọi thứ rõ ràng 

14. Sử dụng hợp lý nguồn Tài nguyên Đa dạng sinh học  

15. Mọi giải pháp của chúng ta đều nằm trong thiên nhiên 

16. Chặt hạ cây xanh là hủy hoại môi trường sống 

18. Hãy phân loại rác, vì đó là nguồn tài nguyên quý giá 
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PHỤ LỤC 2:  

 

KHỐI LƯỢNG CÁC CÔNG VIỆC THỰC HIỆN  THÁNG HÀNH ĐỘNG  

VÌ MÔI TRƯỜNG NĂM 2020 

(Kèm theo Kế hoạch số:      /KH-STNMT ngày     /5/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường) 

 

 

TT Nội dung công việc ĐVT 
Số 

lượng 

I Các hoạt động tuyên truyền    

1 

In Phướn cung cấp cho các huyện, thị xã, thành phố và Ban Quản lý 

Khu kinh tế để treo trên các tuyến đường phố chính và trong các 

khu, cụm công nghiệp trên địa bàn.  

Cái 180 

2 

Băng zôn tại các tuyến phố chính, các chợ trung tâm cung cấp cho 

UBND các huyện, thị xã, thành phố và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh 

treo trên các tuyến phố chính, các chợ trung tâm. 

Cái 110 

3 

In, phát hành đĩa tuyên truyền gửi cho các huyện/ thị xã/ thành phố 

(Gồm cả vỏ đựng đĩa, tem dán đĩa và công in): 2 đĩa (DVD+CD)/bộ 

x 9 bộ/9 huyện, thị xã, thành phố x 50.000đ/cái 

Cái 18 

4 

In tờ rơi tuyên truyền phát cho UBND các huyện, thị xã, thành phố 

và Ban Quản lý Khu kinh tế, in trên tờ A4, in màu 2 mặt nội dung về 

rác, nhựa, bảo tồn thiên nhiên đa dạng sinh học.  

Tờ 1.600 

5 
In poster tuyên truyền gửi cho các huyện, thị xã, thành phố để dán 

tại khu vực chợ, khu dân cư tập trung, trung tâm thương mại. 
Cái 200 

II 
Xây dựng phóng sự tài liệu tuyên truyền về bảo vệ môi trường, 

bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học 
   

1 
Xây dựng phóng sự tài liệu tuyên truyền về bảo vệ môi trường, bảo 

tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học 
Phút 10-15 

III 

Tuyên truyền, cổ động trên các tuyến đường phố chính trên địa 

bàn thành phố Lào Cai, thị xã Sa Pa, huyện Văn Bàn và huyện 

Bát Xát 

  

1 Thuê xe ô tô cổ động xe 04 

2 Thuê tăng âm, loa đài cổ động bộ 04 

3 
In Bandroll, khung nhôm tuyên truyền mặt trước và 02 bên thùng xe 

diễu hành 
bộ 04 
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