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KẾ HOẠCH 
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 

05/6 năm 2020 
 

Thực hiện theo kế hoạch số: 82/KH-UBND  ngày 02 tháng 06 năm 2020 
của UBND thành phố Sa Đéc, về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày 
Môi trường thế giới 05 tháng 06 năm 2020. Với chủ đề là “Đa dạng sinh học- 
Hành trình duy trì sự sống”. 

UBND phường Tân Quy Đông xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động 
hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05 tháng 06 năm 2020 với một số nội dung 
như sau: 

I. Mục tiêu : 
Nhằm kêu gọi mọi người tất cả cộng đồng và xã hội cùng hành động cải 

thiện các vấn đề liên hoa đến công tác bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí 
hậu, bảo vệ tài nguyên nước và dạ sinh học; đồng thời huy động nỗ lực của toàn 
thể cộng đồng hướng tới bảo vệ môi trường. 

Bên cạnh đó là tập trung các nguồn lực để giải quyết triệt để các vấn đề ô 
nhiễm môi trường đang ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống cộng đồng dân cư, 
khuyến khích tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường và giảm thiểu chất thải. 

Làm chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức mọi người đối với công tác vệ 
sinh môi trường; có hành động tích cực, hữu hiệu để bảo vệ môi trường không 
khí. 

II. Nội dung và các hoạt động cụ thể : 
1. Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của cộng đồng 

dân cư : 
Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện truyền thanh của phường về ý 

nghĩa, và chủ đề “Đa dạng sinh học- Hành trình duy trì sự sống” và Ngày môi 
trường thế giới 05/6/2020 nhằm góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về 
giảm thiểu ô nhiễm không khí , bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học và 
tài nguyên thiên nhiên, ứng phó biến đổi khí hậu. 

 Tuyên truyền vận động, phổ biến các chính sách pháp luật về ô nhiễm môi 
trường, nước sạch – vệ sinh, bảo vệ môi trường,giảm thiểu chất thải, bảo tồn sinh 
học, biến đổi khí hậu phù hợp với từng ngành, lĩnh vực và địa phương đến mọi 
tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên 
truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường; tạo dư luận 



và áp lực xã hội lên án những hành vi gây ô nhiễm môi trường, vi phạm pháp 
luật về bảo vệ môi trường, tạo ý thức thân thiện với môi trường. 

2. Một số hoạt động cụ thể : 
Tổ chức treo băng ron, khẩu hiệu trước trụ sở UBND phường, tuyến 

đường Hoa, và ở các khóm. 
Phát động phong trào bảo vệ môi trường trong các cụm tuyến dân cư. Vận 

động nhân dân trên toàn phường, trong cơ quan, đoàn thể ra quân làm sạch nơi ở, 
nơi làm việc, trường học, trạm y tế, phát hoang bụi rậm, dọn dẹp vệ sinh lòng 
đường, vĩa hè, san lấp ao tù, khai thông dòng chảy những kênh rạch bị ứ đọng, 
tăng cường công tác thu gom xử lý chất thải. 

Phát động phong trào bảo vệ môi trường nước, môi trường không khí, 
trồng và chăm sóc bảo vệ cây xanh ở các cụm tuyến dân cư…Khuyến khích sử 
dụng công nghệ, sản phẩm thân thiện với môi trường, ít hao năng lượng, hạn chế 
sử dụng các nguồn nguyên liệu gây ô nhiễm môi trường không khí, gây ô nhiễm 
môi trường. 

III.Thời gian thực hiện: 
Tiếp tục duy trì các hoạt động hưởng ứng Ngày nước thế giới, Ngày khí 

tượng thế giới và tổ chức thêm nhiều hoạt động thiết thực hưởng Ngày Môi 
trường thế giới năm 2020. 

IV. Phân công trách nhiệm và tổ chức thực hiện: 
1. Công chức Địa chính-Xây dựng, Đô thị và Môi trường phường: 
Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch này đến các ban, ngành, đoàn thể 

của phường tổ chức thực hiện các nội dung kế hoạch, để phục vụ cho công tác 
tuyên truyền; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về UBND phường theo quy 
định. 

2. Trạm truyền thanh phường: 
Tổ chức cắt, dán băng ron, khẩu hiệu hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 

05 tháng 06 năm 2020. 
Và tổ chức thực hiện các hoạt động thông tin, tuyên truyền, phát nhiều tin 

trên phương tiện truyền thông của phường. 
3. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể: 
Tổ chức vận động Đoàn viên, hội viên và công đồng dân cư tích cực thực 

hiện các hoạt động bảo vệ môi trường. Vận động các doanh nghiệp trên địa bàn 
phường thực hiện đúng các quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động sản 
xuất – kinh doanh – dịch vụ của đơn vị mình. 

4. Đoàn thanh niên: 
Tổ chức vận động Đoàn viên, thanh niên ra quân làm vệ sinh môi trường 

trên địa bàn phường. Phối hợp với bộ phận Địa chính – Xây dựng, Đô thị và Môi 



trường phường tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới năm 
2020. 

Chọn công trình đường Hoa Sa Đéc để ra quân thực hiện vệ sinh môi 
trường hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 05 tháng 06 năm 2020 để tác động 
tích cực vào nhận thức của người dân. 

Thuê nhân công phát quang dọn dẹp cỏ rác, lục bình ở Rạch Sa Nhiên- Cai 
Dao trên tuyến đường Hoa Sa Đéc phường Tân Quy Đông. 

V. Kinh phí thực hiện: 
Kinh phí thực hiện lấy từ nguồn kinh phí môi trường của địa phương năm 

2020. 
Đề nghị Trưởng các ban ngành, đoàn thể phường tổ chức thực hiện tốt kế 

hoạch này và báo cáo kết quả về bộ phận Địa chính – Xây dựng, Đô thị và Môi 
trường phường, để tổng hợp báo cáo UBND thành phố Sa Đéc theo quy định./. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Nơi nhận: TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
-Phòng TN & MT thành phố; 
-TT/Đảng ủy, TT/HĐND phường; 
-UBMTTQ và các đoàn thể phường; 
-Lưu: VT. 
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