
 ỦY BAN NHÂN DÂN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  HUYỆN LỆ THỦY        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:    /UBND-TNMT             Lệ Thủy, ngày   tháng 5 năm 2021 

V/v tổ chức các hoạt động tháng hành động 

vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường 

   thế giới, Ngày Đại dương thế giới, 

  Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam               

    

          Kính gửi:  

                  - Các phòng ban, đơn vị, đoàn thể trên địa bàn; 

                     - UBND các xã, thị trấn. 

 
 

Ngày Môi trường thế giới diễn ra hằng năm vào ngày 05/6 do Chương trình 

Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động đến nay đã trở thành phong trào rộng 

khắp trên phạm vi cả nước góp phần nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ 

môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển bền vững và ứng phó biến đổi khí 

hậu. Năm 2021, với chủ đề "Phục hồi hệ sinh thái" nhằm ngăn chặn và đảo ngược 

sự suy thoái của các hệ sinh thái trên mọi lục địa và đại dương, giúp xóa đói giảm 

nghèo, chống biến đổi khí hậu và ngăn chặn sự tuyệt chủng hàng loạt. 

Ngày Đại dương Thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2021 với 

chủ đề "Bảo vệ đại dương và phát triển bền vững sinh kế biển Việt Nam". Đây là 

một trong những mục tiêu đặt ra nhằm cụ thể hóa các nội dung trong Nghị quyết 

26/NQ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về ban hành Kế hoạch tổng 

thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22 

tháng 10 năm 2018 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, 

tầm nhìn đến năm 2045. 

 Để tổ chức các hoạt động thành công, hiệu quả "Tháng hành động vì môi 

trường" hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày đại dương Thế giới và Tuần lễ 

Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2021 theo nội dung Công văn số 813/UBND-KT 

ngày 20/5/2021 của UBND tỉnh Quảng Bình, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu: 

1. Các phòng ban, đơn vị, đoàn thể trên địa bàn huyện, UBND các xã, thị trấn 

thực hiện các nội dung tại Công văn số 813/UBND-KT ngày 20 tháng 5 năm 2021 của 

UBND tỉnh Quảng Bình về việc tổ chức các hoạt động của tháng hành động vì môi 

trường, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2021. 
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2. Hiện nay, tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang diễn 

biến phức tạp, căn cứ vào tình hình thực tế, tổ chức tuyên truyền phù hợp với quy định 

hiện hành về phòng, chống dịch, về chủ đề, thông điệp của Tháng hành động vì môi 

trường, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày đại dương Thế giới và Tuần lễ 

Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2021, theo hướng thực hiện mục tiêu kép, gắn với 

phòng chống dịch bệnh COVID-19; có sức lan tỏa, ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận 

thức của cộng đồng, cụ thể: 

2.1. Tổ chức tuyên truyền về chủ đề, thông điệp hưởng ứng Ngày Môi trường 

thế giới năm 2021, Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ biển và Hải đảo Việt Nam năm 

2021 theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, có sức lan tỏa, ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận 

thức của cộng đồng. 

2.2. Treo băng rôn, pano, áp phích tại các khu vực công cộng, trụ sở cơ quan làm 

việc và các địa điểm phù hợp. Nội dung pa nô tuyên truyền kèm theo phụ lục 1. 

2.3. Tăng cường kiểm soát viêc̣ thu gom, vâṇ chuyển, xử lý chất thải; tập trung 

các nguồn lực để giải quyết triệt để các vấn đề ô nhiễm môi trường từ chất thải đang 

ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sinh kế của người dân; khuyến khích tổ chức khởi 

công, xây dưṇg và bàn giao các công trình bảo vệ môi trường phục vụ lợi ích của côṇg 

đồng. 

3. Đài Truyền thanh-Truyền hình huyện tăng thời lượng đưa tin, tuyên truyền, 

xây dựng chuyên trang, phóng sự, bài viết Tháng hành động vì môi trường, hưởng ứng 

Ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ biển và Hải đảo Việt 

Nam nhằm tuyên truyền kêu gọi, khuyến khích nhân dân trên địa bàn tích cực tham gia 

hưởng ứng. 

4. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường là cơ quan Thường trực tham mưu 

UBND huyện chỉ đạo các phòng ban, đơn vị, đoàn thể cấp huyện, UBND các xã, thị 

trấn tổ chức các hoạt động tháng hành động vì môi trường, hưởng ứng Ngày Môi 

trường thế giới 2021, Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ biển và Hải đảo Việt Nam năm 

2021 phù hợp điều kiện, tình hình thực tế đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Phối hợp với 

phòng Văn hóa&Thông tin treo băng rôn khẩu hiệu tại các vị trí phù hợp; 

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức đoàn thể 

chính trị - xã hội phối hợp chặt chẽ với các phòng ban, đơn vị tăng cường tổ chức các 

hoạt động có sự tham gia trực tiếp của cộng đồng nhằm nâng cao năng lực giám sát, 

phản biện và tham vấn của cộng đồng đối với hoạt động bảo vệ môi trường trên địa bàn 

huyện. 
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Yêu cầu các phòng ban, đơn vị, đơn vị, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn triển 

khai thực hiện và báo cáo kết quả về UBND huyện (qua phòng Tài nguyên&Môi 

trường) trước ngày 30/6/2021 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Sở Tài nguyên&Môi 

trường./.  

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Sở TN&MT;       (B/c) 

- TV Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT. 
 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Hán 
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Phụ lục 01:  

Khẩu hiệu tuyên truyền Tháng hành động vì môi trường 

 hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Ngày Quốc tế  

Đa dạng sinh học năm 2021 

 

 

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

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

4. Đánh bắt hải sản sai cách là phá hủy cân bằng sinh học. 

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

6. Ô nhiễm môi trường từ việc sử dụng thuốc trừ sâu, các sản phẩm từ nhựa dùng 

một lần và túi nilon khó phân huỷ. 

7. Sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên đa dạng sinh học. 

8. Đa dạng sinh học - Hành trình duy trì sự sống. 

9. Hành động vì thiên nhiên - Trách nhiệm của chúng ta. 

10. Ngăn chặn và đảo ngược sự mất mát của các hệ sinh thái và đa dạng sinh học. 
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