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UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:        /KH-STNMT Bắc Kạn, ngày        tháng  9  năm 2018 
 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức các hoạt động hƣởng ứng Chiến dịch  

Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018 
  

 

Thực hiện Văn bản số 4771/BTNMT-TTTNMT ngày 05 tháng 9 năm 2018 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến 

dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018. Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn 

(gọi tắt là Chiến dịch) do Australia khởi xướng từ năm 1993 và được Chương trình 

Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động trên phạm vi toàn cầu, tổ chức định 

kỳ vào tuần thứ 3 tháng 9 hàng năm. Chủ đề Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn 

năm 2018 là “Quản lý rác thải vì môi trường nông thôn bền vững” nhằm nhấn 

mạnh vai trò quan trọng của công tác quản lý môi trường, đặc biệt là công tác quản 

lý chất thải tại các khu vực nông thôn. 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn xây dựng Kế hoạch tổ chức các 

hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018 như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu: 

1. Mục đích: 

Tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức cho toàn thể công chức, viên 

chức, người lao động thể hiện trách nhiệm và đóng góp chung vào nỗ lực quốc gia và 

toàn cầu làm cho thế giới sạch hơn bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.  

2. Yêu cầu: 

 - Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm thế giới sạch hơn năm 

2018 được diễn ra đồng bộ có sự phối hợp chặt chẽ của các phòng chuyên môn, đơn 

vị trực thuộc Sở.  

 - Đảm bảo các hoạt động hưởng ứng diễn ra hiệu quả, tiết kiệm. 

 II. Nội dung triển khai 

- Xây dựng Văn bản hướng dẫn các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, 

thành phố tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới 

sạch hơn năm 2018. 

 - Phổ biến, tuyên truyền đến từng công chức, viên chức, người lao động của 

đơn vị về ý nghĩa, nội dung của Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn nói chung 

và Chủ đề Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018. 
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- Ra quân vệ sinh môi trường khuôn viên cơ quan; thu gom xử lý chất thải; 

khơi thông cống rãnh, phát quang và chăm sóc vườn cây tại cơ quan từ 16 giờ 00 

phút ngày 21/9/2018 (thứ 6). 

- Treo băng zôn tại trụ sở cơ quan với chủ đề Chiến dịch Làm cho thế giới 

sạch hơn năm 2018.  

(Các thông điệp hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018 tại 

Phụ lục kèm theo Kế hoạch) 

- Đăng tải các bài viết chủ đề Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 

2018 lên website của Sở Tài nguyên và Môi trường. 

 III. Thời gian thực hiện: 

 Từ ngày 17 tháng 9  đến  21 tháng 9 năm 2018. 

IV. Tổ chức thực hiện: 

1. Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. 

Lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi 

trường nghiêm túc thực hiện tốt các nội dung theo Kế hoạch và báo cáo kết quả 

thực hiện về Chi cục Bảo vệ môi trường trước ngày 30/9/2018 (Gửi kèm file theo 

địa chỉ Email: nhunglt.tn@backan.gov.vn).  

2. Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường.  

Viết và đăng tải các bài viết chủ đề Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn 

năm 2018 lên website của Sở. 

3. Bí thư Đoàn thanh niên Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Ban chấp 

hành các chi đoàn đôn đốc đoàn viên, thanh niên các chi đoàn tham gia vệ sinh, 

chăm sóc cây xanh tại trụ sở làm việc. 

4. Giao Chi cục Bảo vệ môi trường theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện 

các nội dung theo kế hoạch./. 
 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Các đơn vị, Phòng chuyên môn thuộc Sở; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Chi cục BVMT; 

Gửi bản giấy: 

- Lưu: VT, HS (LN 02b). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Ngô Văn Viện 
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PHỤ LỤC  

THÔNG ĐIỆP HƢỞNG ỨNG CHIẾN DỊCH LÀM CHO  

THẾ GIỚI SẠCH HƠN NĂM 2018 

(Kèm theo Kế hoạch số:          /KH-STNMT ngày        tháng 9 năm 2018 

 của Sở Tài nguyên và Môi trường) 

 

1. Quản lý rác thải khu vực nông thôn hiệu quả vì môi trƣờng xanh, bền vững. 

2. Hãy giữ gìn vệ sinh, không vứt rác ra đƣờng. 

3. Bảo vệ môi trƣờng góp phần tích cực trong xây dựng nông thôn mới. 

4. Trồng thêm một cây xanh là thêm một hành động vì môi trƣờng. 

5. Toàn dân thi đua sản xuất, ruộng vƣờn xanh tốt, sản phẩm an toàn. 

6. Nông thôn xanh, nông sản sạch cho cuộc sống bền vững. 

7. Quản lý rác thải vì môi trƣờng nông thôn bền vững. 

8. Vì một môi trƣờng không có rác, hãy bỏ rác đúng nơi quy định. 

9. Rác là nguồn gây ô nhiễm, hãy làm sạch rác ở mọi nơi. 

10.  Sạch làng, sạch bản, sạch phố phƣờng. 

11.  Bỏ rác đúng nơi quy định, hành động nhỏ, lợi ích lớn. 

12.  Vứt rác bừa bãi là đang hủy hoại môi trƣờng sống và sức khỏe con ngƣời. 

13. Chống ô nhiễm chất thải nhựa, nếu bạn không thể tái sử dụng, hãy từ 

chối sử dụng. 

14.  Hãy hành động vì môi trƣờng nông thôn bền vững. 

15. Đƣờng sạch, ngõ sạch, khuôn viên đẹp là mục tiêu xây dựng nông thôn mới. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2018-09-14T15:26:08+0700


		2018-09-14T17:27:53+0700


		2018-09-14T17:28:08+0700


		2018-09-14T17:28:23+0700


		2018-09-14T17:28:46+0700


		2018-09-14T17:29:10+0700




