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KẾ HOẠCH
Triển khai các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động vì môi trường”
hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới (05/6) năm 2018 trên địa bàn huyện
Thực hiện Kế hoạch số 2598/KH-UBND ngày 22/5/2018 của UBND tỉnh
Quảng Nam về việc tổ chức các hoạt động "Tháng hành động vì môi trường"
hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), Ngày Đại dương thế giới (08/6) và
Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (01 - 08/6) năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng
Nam; Công văn số 800/STNMT-BVMT ngày 24/5/2018 của Sở Tài nguyên và
Môi trường Quảng Nam về việc tổ chức các hoạt động “Tháng hành động vì môi
trường” hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 05/6/2018.
Để triển khai các hoạt động “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng
Ngày Môi trường Thế giới 05/6/2018 một cách thiết thực, có hiệu quả, UBND
huyện Quế Sơn xây dựng Kế hoạch hưởng ứng với các nội dung cụ thể sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, THỜI GIAN TỔ CHỨC:

1. Mục đích:
Ngày Môi trường Thế giới (05/6) được tổ chức hằng năm, nhằm nâng cao ý
thức trách nhiệm của mỗi người dân và cả cộng đồng trong việc bảo vệ môi
trường, tạo công luận lên án những hành vi gây ô nhiễm môi trường, vi phạm pháp
luật bảo vệ môi trường, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ sức khỏe
con người và cộng đồng dân cư.
Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6) với chủ đề “Giải quyết ô
nhiễm nhựa và nilon” nhằm kêu gọi cộng đồng cùng nhau thay đổi thói quen tiêu
dùng và thải bỏ chất thải nhựa.
2. Yêu cầu:
Thực hiện các chủ trương đổi mới các hình thức tổ chức các hoạt động
hưởng ứng theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, chú trọng các hoạt động thực tiễn có
sức lan tỏa và ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức cộng đồng.
3. Thời gian tổ chức:
Đồng loạt tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới trong
khoảng thời gian từ nay đến hết tháng 7/2018 trên phạm vi toàn huyện.
II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CHUNG

1. Xác định và triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về quản lý, bảo
vệ môi trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025
tại Quyết định số 2917/QĐ-UBND ngày 14/8/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam,
2. Kêu gọi cộng đồng cùng nhau thay đổi thói quen tiêu dùng và thải bỏ
chất thải nhựa.

3. Tăng cường công tác kiểm soát đặc biệt đối với các cơ sở sản xuất có
nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao trên địa bàn.
4. Triển khai thực hiện các giải pháp cụ thể trong việc quản lý, thu gom, vận
chuyển xử lý chất thải và phế liệu, trong đó tập trung vào chất thải nhựa nhằm
ngăn ngừa, giảm thiểu rác thải nhựa vào môi trường tự nhiên, đặc biệt áp dụng các
biện pháp nghiêm khắc đối với các cơ quan, doanh nghiệp vi phạm các quy định
tại Nghị định số 38/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và
phế liệu; Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường về quản lý chất thải nguy hại.
5. Tổ chức các hoạt động có sự tham gia trực tiếp của cộng đồng như:
Chiến dịch "Nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần", "chiến dịch ra quân làm
vệ sinh môi trường, thu gom và xử lý chất thải, rác thải, không thải rác thải ra môi
trường, khuyến khích các hoạt động tái chế, tái sử dụng chất thải nhựa, khơi thông
dòng chảy, nạo vét kênh mương, ao, hồ, hệ thống thoát nước,…nhằm khuyến
khích người tiêu dùng cắt giảm tối đa sử dụng các sản phẩm nhựa và túi nilon
cũng như từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi, nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng
đồng cùng chung tay bảo vệ môi trường.
6. Tổ chức treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu về chủ đề Ngày môi
trường thế giới năm 2018 ở nơi công cộng, các đường phố chính, trụ sở cơ quan
làm việc,.. 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 bằng những việc làm
thiết thực và có hiệu quả.
III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM CÁC NGÀNH, ĐOÀN THỂ

1. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện:
- Phối hợp với Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện thực hiện chuyên
mục tuyên truyền về Ngày Môi trường thế giới với chủ đề "Giải quyết ô nhiễm
nhựa và nilon" và "Tháng hành động vì môi trường";
- Phối hợp với Phòng Văn hóa &Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thể thao
huyện treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu hưởng ứng ngày Môi trường Thế
giới (05/6) theo nội dung thông điệp kèm theo tại nơi công cộng, các tuyến đường
chính, tại trụ sở cơ quan, nơi đông người qua lại nhằm nhắc nhở mọi người cùng
hành động bảo vệ môi trường.
- Phối hợp với UBND các xã, thị trấn triển khai chiến dịch cao điểm về
truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng về công tác bảo vệ môi trường, tăng
cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất,
kinh doanh, các Khu, Cụm công nghiệp, giải quyết dứt điểm các vấn đề ô nhiễm
môi trường, các điểm nóng về môi trường đang ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống
của người dân; theo dõi và đôn đốc thực hiện Đề án thu gom rác thải trên địa bàn
huyện;
- Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, hội, đoàn thể và UBND các xã, thị
trấn theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng
Ngày Môi trường Thế giới (05/6);
- Tham mưu UBND huyện tổng hợp, báo cáo kết quả hưởng ứng Ngày Môi
trường Thế giới (05/6) và "Tháng hành động vì môi trường" của các cơ quan, ban,
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ngành, hội, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn gửi về Sở Tài nguyên và Môi
trường tỉnh đúng thời gian quy định.
2. Phòng Giáo dục&Đào tạo huyện: Phát động cho các trường học trên
địa bàn huyện hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới (05/6) bằng nhiều hình thức
như: treo băng rôn, biểu ngữ về chủ đề Ngày Môi trường Thế giới tại Trụ sở,
Trường học; phối hợp với UBND các xã, thị trấn tổ chức cho học sinh ra quân thu
gom rác thải, vệ sinh môi trường tại khuôn viên trường, khu vực xung quanh
trường học; khu dân cư trong hoạt động hè của học sinh.
3. Phòng Văn hoá&Thông tin, Trung tâm Văn hoá-Thể thao huyện:
- Phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tổ chức các hoạt
động kỷ niệm Ngày Môi trường Thế giới bằng cách treo băng rôn, khẩu hiệu,
pano, áp phích biểu ngữ; cũng như các hoạt động cụ thể khác.
- Chỉ đạo các Ban Văn hoá - Thông tin xã, thị trấn đưa tin trên Đài Truyền
thanh xã, thị trấn về Ngày Môi trường Thế giới (05/6) và "Tháng hành động vì
môi trường" nhằm kêu gọi mọi người cùng nhau thay đổi thói quen cuộc sống
hàng ngày để giảm gánh nặng ô nhiễm chất thải nhựa tới môi trường tự nhiên và
sức khoẻ của chúng ta.
4. Phòng Y tế huyện:
- Chỉ đạo kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh, vệ sinh môi trường tại các
điểm chăn nuôi gia súc, gia cầm tại địa phương; phối hợp với cơ quan có liên quan
đẩy mạnh tuyên truyền, vận động mọi người nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe, giữ
gìn vệ sinh môi trường trong cộng đồng;
- Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện, chỉ đạo các Trạm Y tế xã, thị trấn
thực hiện tốt công tác thu gom, phân loại, xử lý rác thải, đặc biệt là rác thải y tế
nhằm tránh tình trạng ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước do rác thải y tế
gây ra; chú trọng giữ gìn vệ sinh khu vực khám chữa bệnh, vận động các bệnh
nhân và người nhà giữ gìn vệ sinh cá nhân cũng như giữ gìn vệ sinh nơi điều trị,
sinh hoạt và làm việc.
5. Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện:
- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về Ngày Môi trường Thế giới
(05/6) và "Tháng hành động vì môi trường" bằng các bài viết tuyên truyền về tác
hại của chất thải nhựa, túi nilon đối với kinh tế- xã hội, môi trường và sức khỏe
cộng đồng.
- Phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện và các địa phương,
đưa tin về các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới (05/6) trên địa bàn
huyện.
6. Công an huyện: Tổ chức kiểm tra, phát hiện xử lý các hành vi vi phạm
pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện.
7. Đề nghị Ủy ban MTTQVN, Hội nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ
huyện, Đoàn TNCS HCM huyện:
- Tùy vào điều kiện của mình phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường
huyện và UBND các xã, thị trấn tổ chức các hoạt động truyền thông, nâng cao
nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường; tổng vệ sinh môi trường, khơi thông
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cống rãnh, nạo vét kênh mương nội đồng, thu gom rác thải tại nơi làm việc, nơi
công cộng; tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu,… và các hoạt động khác hưởng ứng
ngày Môi trường Thế giới.
- Phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Đoàn Thanh niên các xã, thị
trấn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới (05/6) bằng
cách: tổ chức lễ ra quân lao động dọn vệ sinh, trồng cây xanh ở các khu vực trung
tâm, nơi công cộng, công viên, nơi vui chơi giải trí,….nhằm nâng cao ý thức cho
các đoàn viên, thanh niên cơ sở về tầm quan trọng của việc bảo vệ, giữ gìn vệ sinh
môi trường.
8. Công ty CP Môi trường Đô thị Quảng Nam, Hợp tác xã Dịch vụ Môi
trường Đông Phú, các Đội thu gom rác thải tại các xã trên địa bàn huyện:
Tăng cường công tác thu gom, xử lý rác thải, chất thải, bố trí nguồn nhân
lực và các phương tiện để hạn chế đến mức thấp nhất lượng chất thải phát sinh
trên địa bàn huyện.
9. Khu, Cụm Công nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn
huyện:
- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới (05/6) bằng
cách treo băng rôn, khẩu hiệu, pano,…..(thông điệp kèm theo).
- Tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi
trường, xử lý chất thải, rác thải tại các Khu, Cụm Công nghiệp, các cơ sở sản xuất
kinh doanh bảo đảm không để việc phát triển công nghiệp làm ảnh hưởng đến môi
trường và sức khỏe nhân dân.
- Tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, công nhân, viên chức cơ quan, đơn vị về
công tác bảo vệ môi trường và an toàn vệ sinh lao động.
10. Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn:
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới (05/6) và
"Tháng hành động vì môi trường" bằng các hoạt động cụ thể:
- Treo băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích tại Trụ sở UBND xã, thị trấn,
các nơi công cộng, những khu trung tâm đông dân cư và các trục đường chính theo
nội dung thông điệp kèm theo, thời gian từ nay đến hết tháng 7/2018.
- Phát động nhân dân ra quân dọn vệ sinh tại khu vực sinh sống bằng cách
tổ chức thu gom rác thải, chất thải, đặc biệt là các loại chai lọ, thuốc Bảo vệ thực
vật, tham gia khơi thông dòng chảy, cống rãnh; phát động phong trào không lấn
chiếm lòng sông, hồ, trồng rừng bảo vệ nguồn nước; phát động phong trào toàn
dân thay đổi thói quen sử dụng túi nilon, thói quen vứt rác bừa bãi, nâng cao ý
thức trách nhiệm của cộng đồng cùng chung tay bảo vệ môi trường.
- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện bảo vệ môi trường tại các cơ
sở sản xuất kinh doanh, các điểm chăn nuôi, giết mổ dễ phát sinh ô nhiễm môi
trường; đôn đốc, kiểm tra việc duy trì thực hiện vệ sinh môi trường tại các khu dân
cư, khu công cộng, chợ,…..
- Tiếp tục triển khai phương án quản lý, thu gom, xử lý rác thải nông thôn
trên địa bàn xã, thị trấn nhằm hạn chế tối đa tình trạng xả thải chất thải rắn sinh
hoạt gây ô nhiễm môi trường.
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IV. KẾ HOẠCH BÁO CÁO, TỔNG KẾT

Đề nghị các cơ quan, ban, ngành, hội, đoàn thể, UBND các xã/thị trấn báo
cáo kết quả hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới (05/6) về UBND huyện, qua
Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện trước ngày 20/7/2018.
Căn cứ nội dung Kế hoạch của UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan,
ban, ngành, hội, đoàn thể, Chủ tịch UBND các xã/thị trấn, các cơ sở sản xuất, kinh
doanh, Ban Quản lý các Khu, Cụm Công nghiệp tổ chức triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam (B/c);
- TT Huyện ủy, TT HĐND&UBND huyện;
- PCVP (CVKT);
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể của huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Công ty CP Môi trường Đô thị Quảng Nam;
- HTX Dịch vụ Môi trường Đông Phú;
- Lưu VT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Trần Văn Noa
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THÔNG ĐIỆP
HƯỞNG ỨNG NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI (05/6)
(Kèm theo Kế hoạch số 56./KH-UBND ngày 01/6/2018 của UBND huyện Quế Sơn)

1. BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG LÀ TRÁNH NHIỆM CỦA TOÀN XÃ HỘI
2. BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG LÀ BẢO VỆ CHÍNH CUỘC SỐNG CỦA CHÚNG
TA
3. TÍCH CỰC HÀNH ĐỘNG VÌ MÔI TRƯỜNG XANH – SẠCH – ĐẸP
4. CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA PHẢI ĐI ĐÔI VỚI BẢO VỆ MÔI
TRƯỜNG
5. NHIỆT LIỆT HƯỞNG ỨNG NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI 05/6/2018
6. HÃY LÀ NGƯỜI TIÊU DÙNG CÓ TRÁCH NHIỆM ĐỂ BẢO VỆ MÔI
TRƯỜNG
7. RÁC LÀ NGUỒN GÂY Ô NHIỄM, HÃY LÀM SẠCH RÁC Ở MỌI NƠI
8. GIẢI QUYẾT Ô NHIỄM NHỰA VÀ NILON
9. NHỰA LÀ NGUỒN GÂY Ô NHIỄM, HÃY ĐƯA NHỰA VỀ NƠI TÁI CHẾ
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