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KẾ HOẠCH
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày Môi trường thế giới 05/6” năm
2017 trên địa bàn huyện Châu Thành
Thực hiện Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2017 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Hậu Giang v/v tổ chức các hoạt động “Tháng hành động vì
môi trường” hưởng ứng “Ngày Môi trường thế giới 05/6” năm 2017 trên địa bàn
tỉnh Hậu Giang.
Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt
động hưởng ứng “Ngày Môi trường thế giới 05/6” năm 2017, cụ thể như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới năm 2017
nhằm tăng cường hiệu quả công tác truyền thông về bảo vệ môi trường, tạo tính
lan tỏa nhanh trên diện rộng góp phần nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường
cho toàn xã hội.
Các hoạt động hưởng ứng phải thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, huy động sự
tham gia rộng rãi của cả hệ thống chính trị, cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh.
II. Chủ đề
“Ngày Môi trường thế giới 05/6” năm 2017 với chủ đề “Sống hài hòa với
thiên nhiên” nhằm kêu gọi, khuyến khích cộng đồng gắn bó hữu cơ với thiên
nhiên, từ đó cảm nhận vẻ đẹp cũng như tầm quan trọng đối với cuộc sống. Đồng
thời chia sẻ, tiếp nối lời kêu gọi bảo vệ Trái đất, bảo vệ mối quan hệ hài hòa và
bền vững giữa con người và thiên nhiên.
III. Nội dung, hoạt động hưởng ứng “Ngày Môi trường thế giới 05/6”
năm 2017
Trong khuôn khổ “Tháng hành động vì môi trường” các ban ngành, đoàn
thể, UBND cấp xã, thị trấn đồng loạt tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày
Môi trường thế giới 5/6 một cách thiết thực, hiệu quả. Tùy vào điều kiện cụ thể
các đơn vị tổ chức các hoạt động, trong đó tập trung vào những nội dung sau:
1. Triển khai Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng
Chính phủ
- Xác định và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm giải quyết tốt các
vấn đề môi trường trên địa bàn huyện; tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý
triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; rà soát các quy hoạch,
các dự án đầu tư phát triển đảm bảo thực hiện nghiêm túc “Không đánh đổi môi
trường lấy phát triển kinh tế”.

- Tập trung các nguồn lực để giải quyết triệt để các vấn đề ô nhiễm môi
trường đang ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sinh kế của người dân; khuyến
khích tổ chức khởi công các công trình bảo vệ môi trường phục vụ lợi ích của
cộng đồng như: Công trình xử lý nước thải, xử lý chất thải rắn đô thị và nông
thôn, trồng cây xanh, thực hiện và nâng chất tiêu chí môi trường trong xây dựng
nông thôn mới; hỗ trợ người dân thích ứng với biến đổi khí hậu, xâm nhập
mặn…
- Tổ chức treo băng rol, pa no, áp phích, khẩu hiệu về chủ đề bảo vệ tài
nguyên và thiên nhiên ở nơi công cộng, tuyến đường chính, trụ sở cơ quan làm
việc, nơi đông người…
- Phối hợp với cơ quan truyền thông tăng thời lượng phát sóng về bảo vệ tài
nguyên thiên nhiên và môi trường, xây dựng chuyên trang, chương trình cổ
động, bài viết, phóng sự vận động người dân thực hiện các hoạt động bảo vệ môi
trường nhân sự kiện Ngày môi trường thế giới năm 2017.
- Phát hiện, biểu dương và khen thưởng để động viên kịp thời những cá
nhân, doanh nghiệp, tổ chức có nhiều thành tích trong bảo vệ môi trường.
2. Tăng cường vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể và
tổ chức chính trị - xã hội trong công tác bảo vệ môi trường
Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện phối hợp với Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam huyện Châu Thành, các đoàn thể và tổ chức chính trị- xã hội của
huyện đồng loạt phát động và tổ chức chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày môi
trường thế giới năm 2017:
- Tổ chức các hoạt động có sự tham gia trực tiếp của cộng đồng như: Phát
động phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường”; huy động các tổ chức
tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu; ra quân
làm vệ sinh môi trường, thu gom xử lý chất thải, rác thải, khơi thông dòng chảy,
nạo vét kênh mương, hệ thống thoát nước, tổ chức tuyên truyền, tập huấn, phổ
biến kiến thức về môi trường, lối sống xanh; tiết kiệm năng lượng, sử dụng bền
vững hệ sinh thái và tài nguyên đa dạng sinh học; trồng cây xanh…
- Tổ chức các hoạt động phổ biến, giới thiệu mô hình tiên tiến về bảo vệ tài
nguyên và môi trường, khuyến khích, hỗ trợ và tạo điều kiện cho các hoạt động
bảo vệ môi trường do người dân và cộng đồng tự khởi xướng, lên án các hành
động khai thác bừa bãi, phá hoại tài nguyên thiên nhiên, tạo dư luận và áp lực
lên án những hành vi gây ô nhiễm môi trường.
IV. Thời gian, địa điểm thực hiện
Lễ míttinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới của huyện Châu Thành
sẽ được tổ chức vào ngày 06 tháng 6 năm 2017 tại UBND xã Phú An, huyện
Châu Thành.
V. Tổ chức thực hiện
1. Phòng Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm:
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Tham mưu UBND huyện tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc
các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện kế hoạch này. Đồng thời, tổng hợp báo
cáo kết quả thực hiện về UBND huyện và Sở Tài nguyên và Môi trường trước
ngày 01 tháng 8 năm 2017.
Phối hợp với Huyện đoàn, UBND xã Phú An tổ chức lễ míttinh phát động
hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6 ở cấp huyện.
Cung cấp tài liệu tuyên truyền hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (bao
gồm các mẫu thiết kế, khẩu hiệu tuyên truyền…) theo chủ đề năm 2017 đã được
Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt cho các cơ quan truyền thông, các sở,
ban ngành và các địa phương.
Phối hợp với các đơn vị có liên quan kịp thời đề xuất biểu dương, khen
thưởng để động viên những cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có thành tích tiêu
biểu trong bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học.
2. Đề nghị Huyện đoàn:
Xây dựng kế hoạch tổ chức lễ míttinh và các hoạt động hưởng ứng “Ngày
môi trường thế giới 5/6” năm 2017.
Chủ trì phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên
quan tổ chức thực hiện các công trình: Trồng cây xanh, nạo vét kênh mương,
làm vệ sinh và thu gom rác thải tại xã Phú An.
Phát động trong tổ chức cơ sở đoàn, tổ chức các hoạt động tuyên truyền
và thực hiện các hoạt động thiết thực (thực hiện các công trình thanh niên, hội
thi,…) trong đoàn viên, thanh niên vào dịp “Tháng hành động vì môi trường”
hưởng ứng “Ngày môi trường thế giới 5/6” năm 2017.
3. UBND các xã, thị trấn:
Triển khai thực hiện Kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện tại đơn vị
mình, triển khai thực hiện đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Yêu cầu mỗi xã, thị trấn
tổ chức phát động và thực hiện ít nhất một công trình bảo vệ môi trường hưởng
ứng Ngày Môi trường thế giới.
Riêng UBND xã Phú An có trách nhiệm phối hợp với Huyện đoàn và
phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị tổ chức lễ míttinh phát động hưởng
ứng Ngày Môi trường thế giới của huyện.
4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Châu Thành, đơn vị
lực lượng vũ trang, ban ngành, Đoàn thể cấp xã; các tổ chức, cá nhân sản xuất
kinh doanh trên địa bàn tỉnh:
Tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng “Ngày môi trường thế giới
5/6” năm 2017 phù hợp với điều kiện của từng đơn vị và treo băng rol với nội
dung, chủ đề hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2017 tại trụ sở cơ quan,
đơn vị. Liên hệ Phòng Tài nguyên và Môi trường để được cung cấp băng rol.
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5. Đài Truyền thanh huyện:
Tăng thời lượng phát sóng về môi trường, xây dựng chuyên trang, chương
trình cổ động, bài viết, phóng sự về chủ đề môi trường nhân sự kiện “Ngày môi
trường thế giới 5/6” năm 2017.
Các đơn vị báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động về Phòng Tài nguyên
và Môi trường trước ngày 26/6/2017 để phòng Tài nguyên và Môi trường tổng
hợp, báo cáo UBND huyện và Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày Môi
trường thế giới 05/6” năm 2017 trên địa bàn huyện Châu Thành. Trong quá trình
triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị tổng hợp gửi
Phòng Tài nguyên và Môi trường báo cáo UBND huyện để kịp thời chỉ đạo./.
Nơi nhận:
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBMTTQVN huyện;
- Huyện đoàn;
- Phòng Tài nguyên và Môi trường;
- Đài Truyền thanh huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.
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