
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
HUYN VAN LANG Dc tp - Tr  do - Hnh phtc 

S1..i,2JKH - UBND Van Lang, ngày//2 tháng 6 nàm 2020 

KE HOACH 
V vic triên khai to chü'c các hot dng thu4c "Thng hành dng 

vi môi tru'ông" hu'&ng ü'ng Ngày Môi tru'ô'ng the giói näm 2020 

Thuc hin Cong van s 2163/VP-KT ngày 02/6/2020 cüa Van phông 
UBND tinh ye vic tO ch'crc các hot dng thuc "Tháng hành dng vi môi 
truô'ng" huing iLrng Ngày MOi tru'äng the giói nãm 2020 và Kê hoch so 57[KH 
— STNMT ngày 04/6/2020 cüa S& Tài nguyen và Môi tnthng ye vic triên khai 
tO chirc các hoat  dng thuc "Tháng hành dng vi mOi tru&ig" hinng img Ngày 
MOi tru6'ng the gkri nAm 2020. 

NhAm to chirc các hot dng thuc Tháng hành dng vi rnôi truOngFur&ng 
irng Ngày MOi trung the gii näm 2q20 trên dja bàn huyn Van Lang. Uy ban 
nhân dan huyn xây drng kê hoch triên khai, cci the nhix sau: 

I. M1JC IMCH, YEU CAU 

1. Muc dIch 

To chirc Tháng hành dng vi mOi truô'ng và hing üng Ngày Môi 
truông the gii näm 2020 vi các hot dng trên phm vi toàn huyn; chü dê 
Ngày MOi tnrYng the gió'i dixçic Chuong trInh MOi tru&ng Lien hçip quc 
(UNEP)lçra ch9n là "Hành dng vi thiên nhiên" (Time for Nature). Theo 
UNEP, nãm nay là mt näm quan tr9ng dOi vii các quôc gia trong vic cam két 
bao tOn thiên nhiên va da dang sinh hoc voi viêc tang ci..rong dông bat cac biên 
phap, hott dng nhärn phcic hOi các he sinh thai bj suy thoái, 1rng phó vi biên 
dOi khi hu, tang cumg an ninh lirong thirc, bâo v tài nguyen nithc, dOng thO'i 
day là thai diem mi quOc gia cl'Jng chung tay Va có nh&ng hành dng cci  the, 
thiêt thirc vi thiên nhiên và trái dat cüa chiing ta. 

2. Yêu câu 

Vic tO chirc các hot dng thuc Tháng hành dng vi mOi trithng và 
htr&ng 1rng .Ngày Môi trrng the giói nãrn 2020, darn bâo có nghia, thiêt thirc, 
hiêu qua, rOng khäp va co six Ian toa den dOng dao can bO, dang viên va N1ân 
dan tren dja bàn hun; cac hot dng tuyên truyê'n gãn vOi tInh tInh, däc diem 
co quan, don vj ti thi diem tO chirc tránh hInh thc, thu hut dugc scr  quan tam 
và tham gia tIch circ dông dào cüa các cap, các, ngành, dja phro'ng, các tO chirc, 
doanh nghip và cong dOng dan cix trén dja bàn huyn cüng tham gia. 

IL NQI DUNG 
I. T chirc tuyen truyên (sang to, dOi mOi cách thirc thcrc hiên, hInh thirc 

truyên thOng, üngdng cong ngh thông tin) ye chü dê, thông dip hithng irng 



Ngày Môi trLrông the gki nãm 2020 theo huóng tiêt kim, hiu qua, có süc lan 
tóa, ánh hi.thng mnh me den nh.n thirc cüa cong dông. 

2. Khuyên khIch treo bang rOn, pano, áp phIch duçc lam tr các vt lieu 
than thin vâi mOi truèng t?i  các khu virc cong cong, dthng phO, trii s& cci quan 
lam vic vã các dja diem phii hcip. 

3. Can cir vào tInh hmnh thrc t, t chii'c 

- Các hi thâo, hi nghj, t9a dam, tp hun (khuyen khIch trrc tuyên) v 
bâo tOn thiên nhiên vã da dng sinh h9c, quân l chat thai ran, chat thai nhira, 
irng phó vi biên dOi khI htu. 

- Các hot dng có sir tham gia ci.ia cong dng nhu Chin djch ra quân 
lam v sinh mOi trirng "dc bitt quan tam trién khai ra quán tong v sinh mOi 
tru'àng thu gom và xi' 1j chat thai tçti các xà diem xáy dyng nOng thOn mài nàm 
2020 và th diem xáy dy'ng nOng thOn mài náng cao, khu dan cu nOng thOn mài 
kiéu máu,), trOng cay xanh, thu gom xcr l' chat thai, ti'i chôi sir dung ti:ii nilon khó 
phân hug, dO nhira diing mt lan; xây dirng các cOng trInh nhà tiêu, nhâ tam, be 
chira nuôc, chuông chãn nuôi gia siic vâ gia cam hcip v sinh. 

4. Du tu' kinh phi, dy m?nh  cOng tác xã hi hóa v báo tOn thiên nhiên 
và da ding sinh h9c: xây dirng ni dung quy ho?ch báo ton da dng sinh h9c 
trong quy hoch tinh; thành 1p  và quân l2 hiu qua các khu bão ton thiên nhiên; 
phiic hOi các h sinh thai bj suy thoái; báo tOn các loài nguy cap, qu' hiêni di.rçic 
iru tiên bão ye, báo tOn nguOn gen; kiêm soát nn san bat, buôn ban, tiêu th 
dng vt hoang dã trái phép; quán l sinh vt ngoi !ai; thiic day vic xây dy'ng 
và thirc hin các mO hInh kinh tê si:r ding ben vU'ng tâi nguyen thiên nhiên. 

5. Tang ctthng kim soátvic thu gom, 4nchuyn, xr l chat thai; tp 
trung các nguôn hrc dé giai quyêt trit dê cac van dé 0 nhiêm môi trithng tir chat 
thai dang ânh hi.thng trirc tiêp den dôi sOng vâ sinh kê cüa ngixôi dan; khuyen 
khIch to chirc kh&i cOng, xay dirng va ban giao các cOng trInh bâo v mOi trung 
phiic vii li Ich ctia cong dOng (nhir b chra bao gói thuôc bao v thirc vt sau 
sir diing, h thông xir 1' nithc thai tp trung,...). 

6. Tuyên truyên, nâng cao nhn thirc cong dng trong vic: KhOng san bt 
dng 4t qu' hiem, có nguy co tuyt chüng; khOng khai thác, dánh bat, sir ding 
cn kit nguôn tai nguyen thiên nhiên; xay dirng nen kinh tê tuân hoan chat thai, 
chOng rác thai nhira. 

7. Phát hin, biu dirang vâ khen thithng nhQ'ng t chtrc, cá nhân, doanh 
nghip có dóng gop hiu qua, thiet thçrc trong vic si di.ing hçp 1 tài nguyen, 
bão v môi truô'ng, bâo tOn da dng sinh hoc, san xuât tiêu dang ben vu'ng và 
üng phó vci biên dôi khI hu. 

III. TO CHUC THVC HIN 

1. Phông Tai nguyen va MOi trix&ng huyn có trách nhim: 

- Chü trI phM hçip clung Hi nông dan huyn va Doàn thanh niên huyn t 
chtrc ra quan v sinh mOi tru'ô'ng, thu gom xlur I,2 chat thai, xay dirng các lô dOt 
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rác thai tp trung ti xä Hoàng Viêt (xã dirn xây dirng nông thôn rnói nãrn 2020 
cüa huyn). 

- Phi hçip cing Trung tam van hóa, the thao và truyn thông huyn to 
chirc treo bang rOn, pano, áp phich ti các khu v1rc cong cong, các tryc du'&ng 
chInh, try sçi CáC co quan don vi và các dja diem phi hçTp vi chü dê "Hành 
dông vi thiên nhiên" (Kháu hiçu tuyên truyén tqiphy lyc I kern theo). 

- Ngun kinh phi: Chi tr ngun s1r nghip môi tru&ng dugc giao hang 
nãm. 

- Trirc tiêp tong hçp, xây dçmg báo cáo kêt qua to chirc các hot dng 
Tháng hành dng vi mOi tr1sng và Ngày MOi trung the giói näm 2020 báo cáo 
UBND tinh trithc ngày 30/7/2020. 

2. Trung tarn van hóa, the thao và truyn thông huyn tAng cung thôi 
1uçing phát sOng ye tác hi cüa chat thai nhira, t1ii nilon khó phân hüy dOi vói 
kinh te - xA hôi, mOi trithngvà sirc khOe cong dông; xây dimg chuyên trang, 
chucing trInh cô dng, bài viét, phong sr dnh hiing các bin pháp giám thiêu 
phát sinh, giãm sü dung, tái scr diing chat thai nhira trong di song hang ngày 
den dông dâo cong dông dan ci.r nhân sir kin Tháng hành dng vl mOi trithng vâ 
hu&ng mg Ngày môi tnthng the gii nAm 2020. 

3. Các ca quan, ban, ngành, Uy ban Mt tr.n to quc Vit Nam huyn, 
don vi luc Iung vu trang, các doàn the, to chirc chinh trj - xA hôi, UBND các 
xA, thj trân, các don vj san xuât kinh doanh dóng trên dja bàn cAn cir vào tinh 
hInh thuc te, chirc nAng, nhim vi:i  và Iinh vi:rc  hot dng, diêu kin thçrc tin cüa 
co quan, don vj xãy dirng kê hoch to chirc triên khai thi:rc hin barn sat các ni 
dung cüa K hoch nay. 

4. UBND các xã, thj trân chi dao Ban quãn I' cha, các khu vuc ci:ra khâu 
tang cuOng chi do triên khai ra quân tong v sinh mOi tri.rOng thu gom và xü l' 
Chat thai ti các xA diem xây drng nOng thOn mi nAm 2020 và xA diem xây 
drng nông thôn mói nâng cao, khu dan cu nOng thôn mOi kiêu rnâu, trOng cay 
xanh, trông hoa, hang rào xanh, thu gom xcr 1' chat thai; chi do các co quan 
chuyen mon tang ctrOng huóng dn Nhân dan trên dja ban xãy dmg các cOng 
trInh nhà tiêu, nhà tAm, b chira nuc, chuOng chãn nuOi gia siic và gia cam hp 
v sinh; be chüa thu gom bao gói thuOc bào v thirc vt sau sfr diing (theo tài 
Iiu t.p huân dã phát cho các xA). 

5. Kt thiic các hot dng hir&ng lrng, các co quan, don vj tOng hgp kêt 
qua thçrc hin ('theo phy lyc II gt'i'i kern ké hoqch) g1ri ye UBND huyn (qua 
Phông Tâi nguyen và Mói trwàng huyén, dia chi, khu 3 thi trán Na Sam, huyén 
Van Lang) trtrc ngày 30/7/2020 d tong hçrp và báo cáo UBND tinh theo quy 
djnh. 

Trong qua trInh trin khai thuc hin, nêu có khó khAn, vung mac, dê nghj 
các co quan, don vj phàn ánh kjp thai ye PhOng Tài nguyen và MOi trithng 
huyn (sO din thoti: 0205.3880.1 84) dê duçic huing dan. 
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MQi thông tin ye tài liçu tuyén truyn các hoQt dng thuç5c Tháng hành 
dng vi mói trw&ng và Ngây Mói trztàng the gió'i näm 2020, dé nghj Quj các cci 
quan truy cp tgi trang. website â du'c B Tài nguyen và Môi trzt&ng hz.thng 
dan dáng tái trén Cong thông. tir din tz.'r cz.a, theo dia chi 
http.//www.monre.gov.vn/,  Trung tam Truyén thông thi nguyen và môi truàng, 
d7a chi https://monremedia. vn/;  Tong cyc Mói trzt&ng, dja chi http.//vea.gov. vn/. 

Trên day là U hoch t chirc các hot dng hu&ng mg "Tháng hành dng 
ye môi truè'ng" hithng i:rng ngày môi tri.rô'ng the gii nãm 2020 trên dja bàn 
huyn Van Lang.!. / 

Nd n/tan: 
- tJBND tinh (b/c); 
- So Tài nguyen và Môi truOng tinh; 
- TT Huyn iy; 
- TT HDND huyn; 
- CT, PCT UBND huyn; 
- UBMTTQ và các doãn the huyn; 
- Các CQCM, DVSN thuc UBND huyii; 
- Cong ty TNE-IH MTV Tarn D(rc LS; 
- Cong ty TNHH Huy Hoãng; 
- Các trir1ng THPT Van Lang, PTDT Ni trü — 
THCS huyn,TT GDNN — GDTX huyn; 

- UBND các xa, thi trãn; 
- CPVP; 
- Liru VT. 

KT. CHU T!CH 
PHO CHU TICH 
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KHAU HhlU TR 

(Kern theo Ké hoach so/i,  

vcI 
GAY MO! TRU'O'NG 
2020 
ày 11/6/2020 cza UBND huyn 

1. Hài hoâ vói thiên nhiên - GIn gi& bão tn da dng sinh h9c. 

2. Trái dt cn ching ta! Hay lien kt chng li bin dôi khI htu. 

3. Hay sir diing do dung tir vt lieu tái chê. 

4. Dánh bt hãi san sai cách là phá hüy can b&ng sinh hpc. 

5. Si.r ding ngun nguyen Iiu xanh là gop phn bâo v môi tathng. 

6. O nhim môi trithng tir vic sir ding thuc trir sâu và các san phâm tr 
nhua. 

7. Sir ding hap 1 ngun tài nguyen da dng sinh hpc. 

8. D. dng sinh hqc - Hành trInh duy trI si,r song. 

9 Da dang srnh hoc - Nhân thuc dung, hanh dông du 

10. Hànhdig vi thiên nhién - Trách nhim cüa chiing ta. 



PHV L1]C II 
(Kern theo Ké hoach so' /KH- UBND ngày /6/2020 cia UBND huyn 

Van Lang) 

DO4 VI CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIET NAM 
DcIp - Tir do - Hnh phác 

So: / 
V/v báo cáo kêt qua tIc hin các hot dng ngày tháng nàm 2020 
hrâng irng "Tháng hành dng vi môi trurng" 
näm 2020 

KInh g11i: UBND huyn Van Lang. 

Ten dcrn vi: 

Dia chi: 

Ten ngithi lien h. Email: Din thogi: 

Các ni dung chInh cila bo cao: 

1. Cong tác chi cto thrc hin: Nêu rO các Van ban chi dto cüa Qu' dGn vj d 
triêri khai 'Tháng hành dng vi môi trueing" nãrn 2020. 

2. Dan,h miic các hot dng t chác "Thàng hãnh dng vi môi truông" (chU 
mô tã chi tiêt, dánh giá kêt qua dit duçc va vic duy trI trong tllang lai) 

3. Chi tit hot dng: 

- Mo tã hoat dng 

-Nciidinra 

- Muc dIch 

- Các vn d tp trung giãi quy& 

- Tác dng vài cong dng 

4. Kt qua các hot dng (biêu mu kern theo): 

- So các hot dng din ra trên dja bàn: 

- S ngixO'i tharn gia: 

- Tng h.xçing rae thu gom, xü. I (tInh theo rn3  hoäc tan): 

- Tng chiêu dài, din tIch các khu virc cong cong,  disâng giao thong, bai biên 
lam v sinh môi trurng (km hoc ha). 

- Tng s cay xanh thrc trng rnài và chãrn sOc (tng s cay hoc ha...) 

- S cong trInh bâo v mOi trl.r?mg thxçc khâi cong. khánh thành, bàn giao dua 
vào sü ding. 

- TO chirc các buôi mIt tinh, CO dng, tap hun, hi tháo, cuc thi: 

- Tng s bang ron, phtxàn, t ri, poster di.rçic phát hành (cái): 

- Các hot dng truyn thOng, truyn hirth: bài vi&, phong sr, tuyen truyn...: 

- Các hInh thi.'rc khác... 

4. Nhü'ng d xuât, kin ngh... 

5. HInh ãnh kern theo: 



BIEU 

TONG HP KET QUA THUC HIN HU(NG 11NG cAc HOAT HUO'NG U'NG "THANG HANH BONG VI MOI TRUNG" 
VA NGAY MOI TRUG THE GIOl NAM 2020 

;TT [en hoat dng 

<êt qua dt du'qc 

oflgSo 
igui 
ian. ga 

Kho 
thông 
cong ränh, 
pht. 
quang byi 
ram (m) 

lông ô 
ác thu 
om, xr 1 
m3  hoc tan) 

Vê sinh khu 
vç'c Cong 
dubiig giao 
thông, bãi 
biên, (km hoc 
ha) 

cong trInh 
3VMT khOi 

khánh 
hành, bàn giao, 

cay rang va 
häm sOc 
cay hoäc ha) 

Freo 
ang ron, 
hu hiu, in 

0 roi, poster 
chic) 

Phát 
thanh 
truyn 
hInh 
(bui) 

Chu'crng trInh 
tp huân, phô 
biên kin thic 
(so buôi/ hoc so 
ngui tham d%r) 

hác... 

lông c.ng 
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