ỦY BAN NHAN DÂN
HUYỆN CON CUÔNG

Số: 534 /UBND.TN
V/v: Tổ chức các hoạt động
“Tháng hành động về môi
trường” hưởng ứng Ngày Môi
trường thế giới năm 2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Con Cuông, ngày 04

tháng 6 năm 2020

Kính gửi :
- Các phòng, ban, ngành, đơn vị, đoàn thể cấp huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn toàn huyện.
Ngày 5 tháng 6 hàng năm được Chương trình Môi trường Liên hiệp quốc
chọn là Ngày Môi trường thế giới. Đây là sự kiện môi trường quốc tế thường niên
quan trọng, được nước ta hưởng ứng từ năm 1982 và đã trở thành hoạt động cụ thể,
thiết thực góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường và phát
triển môi trường bền vững.
Thực hiện Công văn số 3355/UBND-NN ngày 02/6/2020 của UBND tỉnh
Nghệ An, và Công văn số 2521/STNMT-MT ngày 02/6/2020 của Sở Tài nguyên
và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động “Tháng hành động vì môi trường”
hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới năm 2020.
Chủ đề Ngày Môi trường thế giới năm 2020 là “Hành động vì thiên nhiên”
nhằm kêu gọi tất cả các quốc gia trong việc cam kết bảo tồn thiên nhiên và đa dạng
sinh học với việc tăng cường đồng loạt các biệt pháp, hoạt động nhằm phục hồi các
hệ sinh thái bị suy thoái, ứng phó biến đổi khí hậu, tăng cường an ninh lương thực,
bảo vệ tài nguyên nước, đồng thời đây là thời điểm mỗi quốc gia cùng chung tay
và có những hành động cụ thể, thiết thực vì thiên nhiên và trái đất của chúng ta.
Để tổ chức các hoạt động có ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả “Tháng hành động
vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2020, UBND huyện yêu
cầu các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; UBND các xã, thị trấn, các đơn vị,
các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đóng trên địa bàn chỉ đạo, thực hiện một số nội
dung sau đây:
1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về bảo vệ môi trường, nguồn nước,
đặc biệt là các nội dung liên quan đến chủ đề và thông điệp hưởng ứng Ngày Môi
trường thế giới năm 2020 phù hợp với từng ngành, lĩnh vực và địa bàn của mình,
khuyến khích sử dụng công nghệ, sản phẩm thân thiện với thiên nhiên, môi trường,
ít tiêu hao năng lượng, hạn chế các nguồn nhiên liệu có phát sinh chất thải độc hại,
gây ô nhiễm không khí, môi trường…; Tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng
đồng về việc: không săn bắt động vật hoang dã quý hiếm; không khai thác, đánh
bắt bằng các hình thức tận diệt, và sử dụng cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên.

2. Tổ chức các hoạt động cụ thể có ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả hưởng ứng
ngày môi trường thế giới: như tổ chức các cuộc thi, triển lãm, giao sân khấu, hội
thảo khoa học về chủ đề môi trường, bảo vệ nguồn nước, bảo tồn thiên nhiên, đa
dạng sinh học, bảo vệ rừng, bảo vệ các loài thủy sản của địa phương,…
3. Tiếp tục tuyên truyền và triển khai phòng trào “Chống rác thải nhựa” theo
tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh Nghệ An tại Công văn số 3497/UBND-CN ngày
23/5/2019. Tăng cường kiểm soát việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải.
4. Treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu về chủ đề môi trường, thiên
nhiên, đa dạng sinh học, bảo vệ động vật hoang dã, bảo vệ nguồn nước,…trên các
trục đường chính, nơi đông người qua lại, tại trụ sở cơ quan…nhằm nhắc nhở mọi
người cùng chung tay hành động vì thiên nhiên, môi trường,…. Khuyến khích treo
băng rôn, pano, áp phích, khấu hiệu làm từ các vật liệu thân thiện với môi trường.
5. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, TT và Truyền thông
huyện tăng cường thời lượng phát sóng, tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và các
hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới năm 2020, Luật bảo vệ môi
trường, Luật lâm nghiệp, Luật đa dạng sinh học,... và các văn bản và các văn bản
hướng dẫn dưới luật để mọi người hiểu cùng hành động bảo vệ môi trường, bảo vệ
thiên nhiên, đa dạng sinh học.
6. Kịp thời phát hiện, nêu gương và khen thưởng những tổ chức, cá nhân,
doanh nghiệp có nhiều đóng góp hiệu quả, nhiều thành tích trong bảo vệ thiên
nhiên, môi trường, đa dạng sinh học, sản xuất tiêu dùng bền vững và ứng phó với
biến đổi khí hậu; phát hiện phản ánh kịp thời những tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm
môi trường, khai thác tài nguyên trái phép có biện pháp xử lý nghiêm theo quy
định.
7. Đầu tư kinh phí, đẩy mạnh xã hội hóa về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa
dạng sinh học; quản lý hiện quả Vường Quốc gia Pù Mát, khu bảo tồn thiên nhiên;
bảo tồn các loài nguy cấp, quý hiếm, ưu tiên bảo vệ, bảo tồn nguồn gen; phục hồi
các hệ sinh thái bị suy thoái; kiểm soát tốt nạn săn bắt, buôn bán, tiêu thụ động vật
hoang dã trái phép; quản lý sinh vật ngoại lai; thúc đẩy việc xây dựng và thực hiện
các mô hình kinh tế sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên.
8. Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu thẩm định trình UBND huyện phê
duyệt theo quy định kinh phí chi cho mua băng rôn, khẩu hiệu; pano, áp phích và
kinh phí tổ chức các hoạt động từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường của huyện
năm 2020.
9. UBND các xã, thị trấn: Tổ chức tốt các hoạt động có sự tham gia của
cộng đồng như: Ra quân làm vệ sinh môi trường trên địa bàn dân cư, cơ quan, đơn
vị, trường học, cơ sở sản xuất, kinh doanh; chỉnh trang đô thị, nông thôn; trồng cây
phủ xanh đất trống, đồi núi trọc, những khu vực công cộng theo đề án đã được
UBND huyện phê duyệt, thu gom, xử lý chất thải, giải quyết những vấn đề môi
trường bức xúc trên địa bàn mình quản lý, từ chối sử dụng túi nilon khó phân hủy,
đồ nhựa dùng một lần…; phát động hàng tháng tổ chức “Ngày Chủ Nhật Xanh”
trên địa bàn để tuyên truyền vận động nhân dân làm vệ sinh môi trường; Rà soát lại

quy hoạch bãi rác theo quy hoạch nông thôn mới đã được duyệt để đưa vào hoạt
động; Vận động thành lập các tổ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt tại cộng
đồng để phục vụ thu gom, vận chuyển,…
10. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; UBND các xã, thị trấn, các
đơn vị, các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đóng trên địa bàn gửi báo cáo thực hiện
của mình về UBND huyện (Qua phòng Tài nguyên và Môi trường) trước ngày
25/7/2020 để huyện tổng hợp báo cáo cấp trên.
Nhận được Công văn này yêu cầu các phòng, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan,
đơn vị; UBND các xã, thị trấn, các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đóng trên địa
bàn lập kế hoạch chỉ đạo thực hiện và có sự phối hợp chặt chẽ để tổ chức các hoạt
động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2020 đạt hiệu quả cao./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT: Huyện ủy, HĐND huyện;
- CT, các PCT.UBND huyện;
- Các Ban đảng, phòng, ban UBND huyện;
- UBMTTQ; các đoàn thể cấp huyện;
Vườn quốc gia Pù mát; khu bảo tồn;
- TT văn hóa thông tin và truyền thông huyện;
- Các đơn vị đóng trên địa bàn;
- Lưu: VT.
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