
 
 

KẾ HOẠCH 

Triển khai 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 
  

Thực hiện Kế hoạch số 2075/KH-UBND ngày 21/5/2021 của UBND tỉnh 

Phú Thọ về việc triển khai 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 

trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; 

Văn bản số 1269/TNMT-CCMT ngày 25/5/2021 của Sở Tài nguyên và Môi 

trường về việc hướng dẫn 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, 

Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch triển khai 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 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức đến các tổ chức, đoàn thể, và 

CBCC, VC, NLĐ về tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường và bảo vệ 

đa dạng sinh học.  

Nâng cao ý thức của CBCC, VC, NLĐ trong việc bảo vệ môi trường, sử 

dụng tiết kiệm, hiệu quả năng lượng điện; hạn chế rác thải nhựa và các loại rác thải 

có hại cho môi trường. 

2. Yêu cầu 

Việc tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường và bảo vệ đa dạng sinh học 

phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan 

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

1. Công tác tuyên truyền 

1.1. Nội dung tuyên truyền 

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về: Luật Bảo vệ môi trường năm 

2020; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn liên quan đến công tác bảo vệ môi trường 
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và bảo vệ đa dạng sinh học; các hoạt động hưởng ứng “Tuần lễ Quốc gia nước 

sạch và vệ sinh môi trường năm 2021”; về sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh 

môi trường, vệ sinh cá nhân để nâng cao sức khỏe và phòng chống dịch bệnh... 

1.2. Hình thức tuyên truyền 

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền thông qua các hình thức như: Tổ chức 

hội nghị; phổ biến văn bản; sinh hoạt chuyên đề. 

Tuyên truyền thông qua các tin, bài, chuyên mục trên Trang thông tin điện 

tử của Sở. 

Treo băng rôn, khẩu hiệu về chủ đề Ngày Môi trường thế giới năm 2021 

(5/6), Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021 (22/5). 

2. Các hoạt động cụ thể 

Duy trì công tác vệ sinh cơ quan, giữ gìn môi trường trong khuôn viên và 

ngoài hành lang cơ quan luôn xanh, sạch, đẹp. 

Quán triệt toàn thể CBCC,VC,NLĐ sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn điện, 

nguồn nước; thu gom và phân loại rác thải đúng quy định; hạn chế tối đa sử dụng 

túi nilon khó phân huỷ và các sản phẩm sinh ra rác thải có hại cho môi trường.  

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

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

hiệu quả. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng Sở 

Làm đầu mối giúp Giám đốc theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện 

Kế hoạch; báo cáo và kiến nghị các biện pháp cần thiết để đảm bảo thực hiện 

hiệu quả Kế hoạch đề ra. 

2. Các phòng, đơn vị thuộc Sở 

Trưởng các phòng, đơn vị phổ biến và quán triệt đến toàn thể CBCC, VC, 

NLĐ triển khai đầy đủ các nội dung của Kế hoạch.  

3. Các tổ chức đoàn thể 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến văn bản liên quan đến công tác 

bảo vệ môi trường và bảo vệ đa dạng sinh học phù hợp với tình hình thực tế của 

cơ quan.  

Duy trì công tác vệ sinh, đảm bảo giữ gìn môi trường trong khuôn viên và 
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ngoài hành lang cơ quan luôn xanh, sạch, đẹp. 

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

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

hiệu quả. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai 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 của Sở Thông tin và Truyền thông. Đề nghị các phòng, đơn vị và 

các tổ chức đoàn thể trực thuộc nghiêm túc thực hiện; định kỳ báo cáo qua Văn 

phòng Sở tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định./. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở TN&MT (t/hợp); 

- GĐ, các PGĐ (c/đ); 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc (th/h); 

- CĐ, ĐTN (th/h); 

- Lưu: VT, VP (DA). 

Nguyễn Thị Hồng Thúy 
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