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KẾ HOẠCH 

Tuyên tryền nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường 

trên địa bàn huyện Văn Quan năm 2021 

Trong những năm qua trên địa bàn huyện công tác truyền thông về bảo vệ 

môi trường, vệ sinh môi trường đã có những chuyển biến theo hướng tích cực tuy 

nhiên chưa đi vào chiều sâu, các hoạt động về vệ sinh môi trường chưa được duy 

trì liên tục, việc vứt rác thải bừa bãi dọc đường giao thông, nơi công cộng vẫn 

thường xuyên diễn ra. Để nâng cao nhận thức về môi trường của các tầng lớp Nhân 

dân trên địa bàn huyện Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan xây dựng kế hoạch 

tuyên truyền các nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Tạo phong trào bảo vệ môi trường sôi nổi tại các cơ quan, đơn vị, các tổ 

chức chính trị - xã hội, UBND các xã, thị trấn các trường học, doanh nghiệp trên 

địa bàn huyện góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường;  

- Tuyên truyền, vận động, kêu gọi cộng đồng thay đổi hành vi, thói quen 

trong cuộc sống hàng ngày hướng tới hành động theo nhận thức về bảo vệ môi 

trường, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe con người và hệ 

sinh thái; triển khai các hoạt động hưởng ứng bằng những hành động cụ thể, hiệu 

quả, tiết kiệm, chú trọng vào các hoạt động thực tiễn có sức lan tỏa và tác động 

mạnh mẽ đến nhận thức của cộng đồng. Các hoạt động truyền thông môi trường 

được yêu cầu phải tổ chức đảm bảo tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch 

bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Tập trung triển khai một số nội dung, giải pháp chủ yếu sau 

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, 

cộng đồng 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 trên địa bàn huyện.  

- Tổ chức lồng ghép các hội nghị về công tác quản lý khai thác, sử dụng tài 

nguyên và bảo vệ môi trường theo hướng bền vững và quản lý thống nhất, phục vụ 

phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức của các tổ 

chức, cá nhân, cộng đồng dân cư trong công tác bảo vệ môi trường, thực hiện phân 

loại, thu gom và xử lý chất thải, không vứt rác bừa bãi, giữ gìn vệ sinh, cảnh quan 
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môi trường thông qua loa phát thanh, tuyên truyền lưu động, tờ rơi, áp phích, 

phóng sự,... 

- Xử lý nghiêm các hành vi xả thải, gây ô nhiễm môi trường theo quy chế, 

hương ước và theo quy định của pháp luật. 

- Tổ chức các hoạt động điểm, mô hình điểm về công tác bảo vệ môi trường 

nhằm dần hình thành thói quen trong công tác giữ gìn vệ sinh môi trường.  

2. Tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường có sự tham gia của cộng đồng 

2.1. Hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2021 (thực 

hiện trong tháng 5/2021): Tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng ngày 

Quốc tế đa dạng sinh học năm 2021 với các nội dung như: Bảo vệ động vật hoang 

dã, tài nguyên thiên nhiên và môi trường. Phát động phong trào trồng cây xanh 

trong các khu đô thị, khu dân cư; hạn chế việc đốt chất thải nông nghiệp sau thu 

hoạch tại các khu vực nông thôn. 

2.2. Hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới (ngày 05/6/2021): Tổ 

chức trước, trong và sau ngày Môi trường thế giới, đồng loạt tổ chức các hoạt động 

hưởng ứng ngày Môi trường thế giới trong tháng tạo thành “Tháng hành động vì 

môi trường” trên phạm vi toàn huyện; phối hợp với Huyện đoàn tổ chức các 

chương trình ra quân hưởng ứng sự kiện trên.  

2.3. Hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn (thực hiện 

vào tuần thứ 3 của tháng 9 năm 2021) bằng hình thức treo băng rôn, khẩu hiệu với 

chủ đề Chiến dịch. Tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện công tác vệ sinh 

môi trường, phân loại rác thải tại gia đình. 

2.4. Phát động chương trình ngày Chủ nhật xanh (thực hiện định kỳ 01 

lần/tháng): UBND các xã, thị trấn tiếp tục triển khai chương trình ngày Chủ nhật 

xanh trên địa bàn các xã, thị trấn định kỳ 1 lần/tháng thông qua hình thức huy động 

lực lượng tại các địa phương tham gia dọn dẹp vệ sinh, xử lý ô nhiễm tại các điểm 

đen môi trường, tổ chức khơi thông cống rãnh, kênh mương, hệ thống thoát nước, 

trồng cây xanh, phát quang bụi rậm. 

2.5. Tiếp tục phát động phong trào “Phòng chống rác thải nhựa”, “Nói 

không với sản phẩm nhựa sử dùng một lần: Phát động phong trào không phát thải 

rác thải nhựa, các sản phẩm nhựa dùng một lần ra môi trường, khuyến khích các 

hoạt động tái chế, tái sản xuất và tái sử dụng chất thải nhựa nhằm thu hút sự quan 

tâm của Nhân dân làm thay đổi hành động tích cực hơn với việc bảo vệ môi 

trường. Tổ chức phát túi nilon thân thiện với môi trường và phát tờ rơi tuyên 

truyền về bảo vệ môi trường, lựa chọn các vật dụng thay thế túi nilon dùng một lần 

nhằm hạn chế rác thải nhựa ra môi trường xung quanh. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì phối hợp với các cơ 

quan, đơn vị và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện, UBND các xã, thị 

trấn và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai nội dung của Kế hoạch này. 

- Chỉ đạo đơn vị thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn; tăng 

cường công tác vệ sinh, thu gom, vận chuyển, xử lý rác đảm bảo tuân thủ các quy 

định về bảo vệ môi trường. 
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- Cung cấp các chủ đề, nội dung về các sự kiện bảo vệ môi trường cho đơn 

vị phối hợp. 

2. Huyện đoàn Văn Quan: Phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường 

huy động lực lượng thanh niên tham gia các hoạt động, chương trình về bảo vệ môi 

trường do huyện phát động. 

3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Văn Quan: Tuyên truyền, 

vận động các tầng lớp Nhân dân tham gia thực hiện tốt phong trào “Chống rác thải 

nhựa” với chủ đề “Khu dân cư hạn chế sử dụng tiến tới nói không với bao bì 

nilon, sản phẩm nhựa dùng một lần”, lồng ghép vấn đề môi trường vào phong trào 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tạo sức lan tỏa 

trong cộng đồng. 

3. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông: Phối hợp với các đơn 

vị liên quan lấy thông tin, ghi hình tại các cuộc ra quân vệ sinh môi trường, tuyên 

truyền lưu động về các sự kiện hưởng ứng, tăng số cuộc tuyên truyền về bảo vệ 

môi trường trên Trang thông tin điện tử của huyện. 

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Chú trọng giáo dục ý thức về bảo vệ môi 

trường, vệ sinh môi trường trong trường học, tổ chức cuộc thi, ngoại khóa với chủ 

đề về môi trường nhằm nâng cao nhận thức cho học sinh các cấp về giá trị của môi 

trường sinh thái, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. 

5. Các cơ quan, Ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị lực 

lượng vũ trang, 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 thực tiễn 

của cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch này.  

6. UBND các xã, thị trấn: Thường xuyên tuyên truyền qua hệ thống loa 

truyền thanh tại nơi công cộng nâng cao ý thức của Nhân dân không vứt rác vừa 

bãi, giữ gìn vệ sinh, cảnh quan môi trường; lồng ghép nội dung tổ chức triển khai 

huy động đông đảo người dân tham gia tổng vệ sinh môi trường tại địa bàn nhất là 

các xã điểm xây dựng nông thôn mới năm 2021 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, trồng hoa, cây cảnh tại gia đình và công sở....  

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường trên địa 

bàn huyện Văn Quan năm 2021, yêu cầu các cơ quan, đơn vị quan tâm triển khai 

thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- Sở Tài nguyên và Môi trường (B/c);  

- TT HU; TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- CVP, các PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Các CQ, ĐV đơn vị trên địa bàn huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, TNMT. 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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