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KẾ HOẠCH 
Tổ chức các hoạt động thuộc “Tháng hành động vì môi trường”  

hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 05/6/2018 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 
 

 

Thực hiện Công văn số 2035/BTNMT-TTTNMT ngày 20/4/2018 của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động thuộc “Tháng hành 
động vì môi trường” hưởng ứng Ngày môi trường thế giới ngày 05/6/2018, 
UBND tỉnh Lạng Sơn xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng 
Ngày môi trường thế giới 05/6/2018 trên địa bàn tỉnh như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 
1. Mục đích 
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 05/6/2018 

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, giảm thiểu áp lực 
từ rác thải nhựa cùng với các chất ô nhiễm môi trường khác đã và đang tác 
động tiêu cực đến môi trường, kinh tế, xã hội và sức khỏe con người. Chất thải 
nhựa trở thành một thách thức lớn đối với cộng đồng và xã hội.  

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, 
cộng đồng trên địa bàn tỉnh về công tác bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí 
hậu, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên, thông qua đó 
huy động nỗ lực của toàn thể cộng đồng hướng tới thay đổi nhận thức, thói quen 
và các giải pháp quản lý, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nhựa, hướng tới 
hạn chế sử dụng nhựa, giảm thiểu đóng gói bao bì sản phẩm bằng nhựa và nilon, 
tăng cường sử dụng các sản phẩm từ vật liệu thân thiện với môi trường góp phần 
bảo vệ môi trường chung trên địa bàn tỉnh nói riêng và cả nước nói chung. 

2. Yêu cầu 
Phát động tuyên truyền tổ chức các hoạt động thuộc “Tháng hành động vì 

môi trường” hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 05/6/2018 đến các cấp chính 
quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể, doanh nghiệp và mọi tầng lớp nhân 
dân trên địa bàn tỉnh. Tổ chức các hoạt động đảm bảo hiệu quả, thiết thực theo 
hướng tiết kiệm, chú trọng vào các hoạt động thực tiễn bằng những việc làm cụ thể 
có sức lan tỏa và ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức về bảo vệ môi trường của 
cộng đồng trên địa bàn tỉnh. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Tăng cường công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ 
động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, cụ thể: 

- Khai thác, sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên nước, thực hiện 
nghiêm chủ trương đóng cửa rừng tự nhiên và các quy định pháp luật về bảo vệ, 
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phát triển rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, tiếp tục chỉ đạo công tác phát triển 
rừng, nâng cao chỉ tiêu tỷ lệ che phủ rừng đạt 61,51% trên địa bàn tỉnh; xử lý 
nghiêm, triệt để tình trạng khai thác và phá rừng bất hợp pháp, khai thác tài 
nguyên, khoáng sản, đất, cát, đá, sỏi... trái phép trên địa bàn tỉnh. 
     - Triển khai xây dựng, hoàn thiện hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu ngành 
tài nguyên và môi trường, nhất là về đất đai, quan trắc tài nguyên và môi 
trường; xây dựng và khuyến khích xã hội hóa hệ thống quan trắc, cảnh báo về 
tài nguyên và môi trường. Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch số 122/KH-
UBND ngày 28/10/2016 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 
25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải 
pháp cấp bách về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, tăng cường 
kiểm tra, giám sát và xử lý triệt để các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi 
trường cao. Đẩy mạnh công thẩm định dự án đầu tư nhằm lựa chọn, sàng lọc 
loại hình sản xuất và công nghệ sản xuất trong thu hút đầu tư, không cấp phép 
cho các dự án không đảm bảo tiêu chuẩn môi trường. Ban hành và thực hiện cơ 
chế đột phá huy động nguồn lực, thu hút đầu tư, xã hội hóa cho công tác bảo vệ 
môi trường.   - Triển khai lồng ghép mục tiêu thích ứng với biến đổi khí hậu vào các Kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội của ngành và địa phương. Tăng cường năng 
lực dự báo, cảnh báo thiên tai, chủ động phòng chống, giảm nhẹ thiên tai và 
thích ứng với biến đổi khí hậu; rà soát quy hoạch, bố trí lại dân cư tại các khu 
vực có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt... Thực hiện tốt các 
chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ kịp thời cho người dân, thực hiện các giải 
pháp chuyển đổi cơ cấu sản xuất, mùa vụ, ngành nghề phù hợp, hiệu quả gắn 
với thị trường tại các vùng bị tác động bởi thiên tai, biến đổi khí hậu. 
 - Nghiên cứu và triển khai ứng dụng các mô hình kiến trúc, vật liệu xây 
dựng xanh, tiết kiệm tài nguyên khoáng sản, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với 
môi trường, nhà ở thích ứng với biến đổi khí hậu. Thực hiện đồng bộ các giải 
pháp phòng, chống sạt lở, sụt lún nền đất, ngập lụt, lũ ống lũ quét. 
  2. Tăng cường triển khai thực hiện các giải pháp cụ thể trong quản lý, 
xử lý chất thải và phế liệu trong đó tập trung vào chất thải nhựa: 
  - Triển khai các giải pháp quản lý, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải 
nhựa nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu rác thải nhựa vào môi trường tự nhiên, đặc 
biệt: Tăng cường kiểm tra, giám sát chất thải phát sinh tại các cơ sở sản xuất, 
kinh doanh; tổ chức triển khai giải pháp điều tra, đánh giá khối lượng chất thải 
phát sinh từ các đô thị, đến nông thôn. 
  - Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 
11/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tăng cường kiểm 
soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt 
đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh, bằng những việc làm cụ thể:  
 - Tổ chức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng, xử lý 
nghiêm đối với các cơ quan, doanh nghiệp vi phạm các quy định tại Nghị định 
số 38/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và 
phế liệu, Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại. 
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  3. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới tạo 
thành chuỗi hoạt động thuộc "Tháng hành động vì môi trường" trên phạm 
vi toàn tỉnh (trong thời gian từ nay đến hết tháng 7 năm 2018): 

- Tổ chức Lễ phát động “Tháng hành động vì môi trường” và các hoạt 
động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới ngày 05/6/2018 quy mô cấp tỉnh. 

- 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 xử lý chất thải, rác thải, khơi thông dòng chảy, 
nạo vét kênh mương, ao, hồ, hệ thống thoát nước, trồng cây xanh chống xói 
lở....từ thành thị đến nông thôn, gắn với thực hiện đảm bảo tiêu chí môi trường 
trong xây dựng nông thôn mới; tổ chức các lớp học giáo dục môi trường, thực 
hiện các hoạt động thu gom chất thải nhựa, túi ni lông tại các chợ, siêu thị, trung 
tâm thương mại, các khu dân cư…  
  - Tăng cường đa dạng hóa công tác tuyên truyền, như: Tổ chức treo băng 
rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu về chủ đề Ngày Môi trường thế giới 2018 tại nơi 
công cộng, các đường phố chính, trụ sở cơ quan làm việc, nơi đông người qua 
lại và tăng thời lượng phát sóng trên các phương tiện thông tin, đại chúng; tổ 
chức các hội nghị, hội thảo...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. 
  - Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các tổ chức, cá 
nhân có các hành vi gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh. 

- Khuyến khích các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh tham gia 
đầu tư chuyển giao công nghệ mới tái chế, tái sử dụng chất thải từ nhựa, túi 
nilon khó phân hủy, xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường. 

- Phát hiện, biểu dương và khen thưởng những tổ chức, cá nhân, doanh 
nghiệp có đóng góp hiệu quả, thiết thực trong việc sử dụng hợp lý tài nguyên, 
bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1. Giao Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng chủ trì, phối hợp với Sở Tài 

nguyên và Môi trường tổ chức Lễ phát động “Tháng hành động vì môi trường” 
và các hoạt động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới ngày 05/6/2018 quy mô 
cấp tỉnh trên địa bàn huyện Chi Lăng. 

2. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: 
- Phối hợp với UBND huyện Chi Lăng chuẩn bị các điều kiện cần thiết để 

tổ chức thành công Lễ phát động và các hoạt động hưởng ứng Ngày môi trường 
thế giới quy mô cấp tỉnh. 

- Chủ trì phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, các cơ 
quan, đoàn thể và các tổ chức chính trị - xã hội, Ủy ban nhân dân các 
huyện/thành phố và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai nội dung của Kế 
hoạch này theo chức năng, nhiệm vụ. 

 - Xây dựng Kế hoạch của UBND tỉnh để tiếp tục tổ chức triển khai Quyết 
định số 582/QĐ-TTg ngày 11/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê 
duyệt Đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi ni lông 
khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020. 
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 - Trực tiếp tổng hợp, xây dựng báo cáo của tỉnh báo cáo Bộ Tài nguyên và 
Môi trường trước ngày 15/8/2018. 

3. Các cơ quan truyền thông, báo, đài phát thanh truyền hình tỉnh và địa 
phương tăng thời lượng phát sóng về tác hại của chất thải nhựa, túi nilon khó 
phân hủy đối với kinh tế - xã hội, môi trường và sức khỏe cộng đồng; xây dựng 
chuyên trang, chương trình cổ động, bài viết, phóng sự định hướng các biện pháp 
giảm thiểu phát sinh, giảm sử dụng, tái sử dụng chất thải nhựa trong đời sống 
hàng ngày đến đông đảo cộng đồng dân cư nhân sự kiện Ngày môi trường thế 
giới 05/6/2018. 

4. Các Sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn, 
đơn vị lực lượng vũ trang, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, Ủy ban nhân 
dân các huyện/thành phố Lạng Sơn, các đơn vị sản xuất kinh doanh đóng trên 
địa bàn căn cứ vào tình hình thực tế, chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực hoạt 
động, điều kiện của mình xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện bám 
sát các nội dung của Kế hoạch này. Đối với UBND các huyện, thành phố quan 
tâm chỉ đạo UBND các xã, Ban quản lý chợ, siêu thị, trung tâm thương mại tổ 
chức tuyên truyền qua loa phóng thanh tại nơi công cộng về tác hại của chất 
thải nhựa, hạn chế sử dụng túi nilon khó phân hủy; lồng ghép nội dung tổ chức 
triển khai huy động đông đảo mọi người dân tham gia tổng vệ sinh môi trường 
tại địa bàn các xã, nhất là các xã điểm xây dựng nông thôn mới năm 2018, bằng 
những việc làm cụ thể: Thu gom xử lý chất thải, rác thải, khơi thông dòng chảy, 
nạo vét kênh mương, ao, hồ, hệ thống thoát nước.... Các cấp ủy, chính quyền địa 
phương tiếp tục chỉ đạo kiểm tra, giám sát phát huy duy trì nâng cao chất lượng 
thực hiện tiêu chí môi trường tại các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn 
mới (Có mẫu băng rôn, khẩu hiệu kèm theo). 

Kết thúc các hoạt động hưởng ứng, các cơ quan, đơn vị tổng hợp kết quả 
thực hiện (theo mẫu Phụ lục kèm kế hoạch này) gửi Sở Tài nguyên và Môi trường 
trước ngày 31/7/2018 (địa chỉ: Số 1, đường Lý Thái Tổ, phường Đông Kinh, 
thành phố Lạng Sơn) để tổng hợp báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề 
nghị các cơ quan phản ánh về Sở Tài nguyên và Môi trường (số điện thoại: 
0205.3896.686) để được hướng dẫn./. 

 

Nơi nhận:             
- Bộ Tài nguyên và Môi trường; 
- Thường trực Tỉnh ủy,  
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- UBMTTQ tỉnh Lạng Sơn; 
- Các sở, ban, ngành; 
- Báo LS, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; 
- C, PCVP UBND tỉnh,  
các phòng: TH, KTN, KTTH, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN(NVH). 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 
 
                                

Lý Vinh Quang 
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