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KẾ HOẠCH 

Tổ chức mít tinh hưởng ứng Ngày môi trường thế giới (05/06/2019),  

phát động toàn dân tham gia xây dựng nông thôn mới  

 

Thực hiện các hoạt động hưởng ứng "Tháng hành động vì môi trường" và 

Ngày Môi trường thế giới 05/6/2019; Căn cứ Quyết định số 2499/QĐ-MTTW-

BTT ngày 18/3/2019 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam 

về việc cấp kinh phí cho các tỉnh, thành phố triển khai ngày môi trường thế giới và 

duy trì, nhân rộng và xây dựng mô hình điểm về công tác Bảo vệ Môi trường năm 

2019. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn xây 

dựng kế hoạch tổ chức mít tinh hưởng ứng Ngày môi trường thế giới (05/06/2019) 

và phát động toàn dân tham gia xây dựng nông thôn mới như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

- Nhằm tuyên truyền, vận động, giáo dục cán bộ và các tầng lớp nhân dân, 

nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, chú trọng các nội dung liên quan đến 

công tác bảo vệ môi trường, xây dựng ý thức bảo vệ môi trường xung quanh, môi 

trường làm việc trong cơ quan và tại gia đình mỗi cán bộ và các tầng lớp nhân dân, 

đồng thời phát động toàn dân tham gia xây dựng nông thôn mới. 

- Nâng cao vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng dân cư góp phần tạo chuyển biến 

mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và các tầng lớp 

nhân dân về bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu để phát 

triển bền vững tài nguyên, môi trường của Việt Nam. 

2. Yêu cầu: 

- Ủy ban MTTQ các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên, ngành Tài 

nguyên và Môi trường, chính quyến địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động cán 

bộ và các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức trách nhiệm về bảo vệ môi trường. 

- Tổ chức lễ ra quân hưởng ứng bằng các hoạt động cụ thể thiết thực như 

tổng vệ sinh đường làng, ngó xóm, địa bàn khu dân cư, cơ quan, trường học, cơ sở 

sản xuất kinh doanh, các điểm sinh hoạt cộng đồng… tiết kiệm, hiệu quả, thu hút 

được đông đảo nhân dân hưởng ứng tham gia. 
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II. NỘI DUNG  

Ngày Môi trường thế giới (05/6) năm 2019 được Chương trình Môi trường 

Liên hiệp quốc đưa ra Chủ đề hưởng ứng là“Ô nhiễm không khí” nhằm kêu gọi tất 

cả các quốc gia, cộng đồng và xã hội cùng hành động để cải thiện chất lượng môi 

trường không khí ở tất cả các thành phố và khu vực trên toàn thế giới.  

1. Tổ chức lễ mít tinh và ra quân hưởng ứng tại xã Phương Linh huyện 

Bạch Thông và xã Địa Linh, huyện Ba Bể theo chủ đề Ngày Môi trường thế giới 

năm 2019 gắn với phát động toàn dân tham gia xây dựng nông thôn mới.  

2. Thành phần dự mít tinh: từ 180 đến 200 người gồm: 

- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn 

- Sở Tài nguyên và Môi trường.  

- Ủy ban nhân dân huyện. 

- Văn phòng điều phối xây dựng Nông thôn mới và giảm nghèo tỉnh.  

- Phóng viên Đài phát thanh – Truyền hình tỉnh và Báo Bắc Kạn, Cổng 

thông tin điện tử tỉnh.  

- Đại diện lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền, phòng Tài nguyên và Môi trường, 

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bạch Thông, Ba Bể. 

- Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể xã Phương Linh 

huyện Bạch Thông và xã Địa Linh, huyện Ba Bể. 

- Bí thư chi bộ, trưởng thôn, Trưởng ban Công tác Mặt trận, các tổ chức 

thành viên của Mặt trận các thôn của xã, lực lượng đoàn viên thanh niên, đại diện 

các hộ gia đình thôn Chi Quảng B trên địa bàn xã Phương Linh huyện Bạch Thông 

và thôn Pác Nghè 1 xã Địa Linh, huyện Ba Bể. 

3. Thời gian và địa điểm:  

* 7h15 ngày 03/6/2019 tại xã Địa Linh, huyện Ba Bể.  

* 7h15 ngày 05/6/2019 tại xã Phương Linh, huyện Bạch Thông.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 

- Xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày 

Môi trường thế giới 05/6 và kế hoạch nhân rộng mô hình điểm "Khu dân cư thực 

hiện hài hòa giảm nghèo bền vững và bảo vệ môi trường" gắn với nhiệm vụ ứng 

phó với biến đổi khí hậu. 

- Phối hợp cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc huyện Bạch Thông, huyện 

Ba Bể và MTTQ xã Phương Linh, xã Địa Linh chỉ đạo, tổ chức lễ mít tinh và các 

hoạt động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 05/6/2019 với chủ đề “Ô nhiễm 

không khí” và phát động toàn dân tham gia xây dựng nông thôn mới.  
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- Phối hợp với Đài phát thanh – Truyền hình tỉnh và Báo Bắc Kạn, Cổng 

thông tin điện tử tỉnh tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế 

giới, phát động toàn dân tham gia xây dựng nông thôn mới. 

- Chuẩn bị các điều kiện về trang trí khánh tiết, pa nô băng zôn, tuýp chữ... 

hỗ trợ kinh phí để tổ chức mít tinh, lễ ra quân hưởng ứng tại khu dân cư thực hiện 

vệ sinh môi trường. 

2. Ủy ban MTTQ huyện, xã  

- Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Bạch Thông, huyện Ba 

Bể báo cáo cấp ủy, phối hợp với chính quyền và trực tiếp hướng dẫn Mặt trận Tổ 

quốc xã Phương Linh, xã Địa Linh tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi 

trường thế giới 05/6/2019 gắn với ra quân xây dựng nông thôn mới của xã. 

- MTTQ xã báo cáo với cấp ủy đảng, phối hợp với chính quyền và các tổ 

chức thành viên cùng MTTQ tỉnh tổ chức mít tinh và ra quân hưởng ứng Ngày 

Môi trường thế giới, gắn với ra quân xây dựng nông thôn mới tại trung tâm UBND 

xã Phương Linh, huyện Bạch Thông và xã Địa Linh, huyện Ba Bể. 

- Chuẩn bị trang trí khánh tiết, tăng âm loa đài, văn nghệ chào mừng, mời đại 

diện hộ gia đình, lực lượng đoàn viên thanh niên (khi đi mang theo cuốc, xẻng, dao, 

chổi, các điều kiện để vệ sinh môi trường...), phân công đại diện Ban Công tác Mặt 

trận, các chi hội đoàn thể ở khu dân cư, phát biểu hưởng ứng Ngày Môi trường thế 

giới năm 2019. (Băng zôn, tuýp chữ MTTQ tỉnh chuẩn bị và gửi trước cho xã). 

- Tổ chức thực hiện lễ ra quân hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 

2019 bằng các hoạt động cụ thể làm vệ sinh trên địa bàn KDC, cơ sở sản xuất, kinh 

doanh, khu chợ... 

Trên đây là kế hoạch mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới gắn với  

phát động toàn dân tham gia xây dựng nông thôn mới năm 2019 của Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn. Đề  nghị Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc 

huyện Bạch Thông, huyện Ba Bể, MTTQ xã Phương Linh, xã Địa Linh triển khai 

thực hiện. 
 

Nơi nhận: 
Bản giấy: 

- Ban Chủ nhiệm CT MTTW           (Báo cáo); 
- Ban Tuyên giáo UBTW MTTQ VN     

Bản điện tử: 

- Ban Tuyên giáo UBTW MTTQ VN; 

- TT TU, UBND tỉnh; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh; 

- VP ĐPXDNTM và GN tỉnh; 

- Ban TT UBMTTQ tỉnh; 

- TT HU, UBND huyện Bạch Thông, Ba Bể; 

- MTTQ huyện Bạch Thông, Ba Bể; 

- TT ĐU, UBND xã Phương Linh, xã Địa Linh; 

- MTTQ xã Phương Linh, xã Địa Linh; 

- Lưu VP, PT-TG. 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Ma Nhật Hoài 
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CHƯƠNG TRÌNH 

MÍT TINH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2019 

Tại xã Địa Linh, huyện Ba Bể (ngày 03/6/2019);  

  xã Phương Linh, huyện Bạch Thông (ngày 05/6/2019)  

 

TT Nội dung Thời gian Người thực 
hiện 

1 Đón tiếp đại biểu 7h00 – 7h15 Ban tổ chức 

xã 

2 Văn nghệ chào mừng (3 tiết mục) 7h15 – 7h30 Đội văn nghệ 

3 Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu 7h30 – 7h35 BTC 

4 Phát động "Tháng hành động vì môi 

trường" và ngày môi trường thế giới 05/6.  

7h35 – 7h45 Lãnh đạo 

MTTQ tỉnh 

5 Phát biểu lãnh đạo các đơn vị 7h45 – 8h00  

6 Bài hưởng ứng của lãnh đạo xã, đồng thời  

phát động toàn dân tham gia xây dựng 

nông thôn mới  

8h00 – 8h10 Lãnh đạo xã 

7 Bài hưởng ứng của Ban CT MT xã 8h10 – 8h15 BCTMT 

8 Ra quân làm vệ sinh 8h15 - 9h30 Toàn thể 
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