
ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CẦN GIUỘC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:           /KH-UBND           Cần Giuộc, ngày         tháng        năm 2020

KẾ HOẠCH
Triển khai các hoạt động thuộc “Tháng hành động vì môi trường” hưởng 
ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2020 trên địa bàn huyện Cần Giuộc

Thực hiện Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 21/5/2020 của UBND tỉnh 
Long An về việc tổ chức các hoạt động thuộc “Tháng hành động vì môi trường” 
hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2020, UBND huyện xây dựng kế hoạch 
triển khai các hoạt động thuộc “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày 
Môi trường thế giới năm 2020 trên địa bàn huyện, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Phát động phong trào bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn tài nguyên đa dạng 

sinh học và nâng cao tinh thần chống rác thải nhựa nhân kỷ niệm Ngày Môi 
trường thế giới năm 2020 (ngày 05 tháng 6 hàng năm) trên địa bàn huyện.

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, cộng 
đồng dân cư và doanh nghiệp hiểu về tầm quan trọng của đa dạng sinh học, từ đó 
tích cực tham gia các hoạt động ngăn ngừa việc buôn bán bất hợp pháp các sản 
phẩm từ động vật hoang dã, bảo vệ các hệ sinh thái tự nhiên.

- Tuyên truyền, nâng cao hơn nữa nhận thức của cộng đồng về phòng, chống 
rác thải nhựa, vận động, kêu gọi cộng đồng thay đổi hành vi, thói quen sử dụng 
sản phẩm nhựa, túi nilon dùng một lần, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, 
bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái, làm thay đổi từ nhận thức đến hành 
động cụ thể để hạn chế dần việc sử dụng các sản phẩm từ nhựa và nilon.

2. Yêu cầu
- Các phòng, ban ngành huyện; UBND các xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ, 

đồng bộ trong tổ chức thực hiện kế hoạch nhằm đạt hiệu quả, chất lượng. Việc 
triển khai tổ chức tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chủ đề và thông điệp sự 
kiện phải đảo đảm an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

 - Các hoạt động phải mang tính thiết thực, có chiều sâu để không những có 
thể thu hút, lôi kéo sự tham gia cộng đồng, doanh nghiệp mà còn tạo sự chuyển 
biến mạnh mẽ trong suy nghĩ và hành động vì môi trường của mọi người.

- Lồng ghép các hoạt động hưởng ứng sự kiện với các nội dung tuyên truyền 
chung tay phòng chống rác thải nhựa, tăng cường thu gom và xử lý rác thải.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 
1. Thực hiện thông qua các hoạt động thiết thực, hoạt động truyền thông 

nhằm tuyên truyền các hoạt động thuộc “Tháng hành động vì động vì môi trường” 
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hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (ngày 05 tháng 6 hàng năm) trên địa bàn 
huyện với chủ đề “Đa dạng sinh học – Hành trình duy trì sự sống”.

2. Tổ chức xây dựng và triển khai thực hiện các hoạt động cụ thể:
- Tổ chức treo băng rôn, áp phích (khuyến khích sử dụng vật liệu thân thiện 

với môi trường) tại các khu vực công cộng, đường phố, trụ sở cơ quan làm việc và 
các địa điểm phù hợp nhằm tuyên truyền về chủ đề và thông điệp hưởng ứng sự 
kiện (đính kèm phục lục 1 khẩu hiệu truyền thông). 

- Tiếp tục phát động Phong trào “Chống rác thải nhựa” đến toàn thể cán 
bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh trong cơ quan, ban ngành, 
đoàn thể huyện, xã, thị trấn; hạn chế, tiến tới không dùng sản phẩm nhựa khó phân 
hủy, nhựa sử dụng một lần tại cơ quan, trường học và trong sinh hoạt hàng ngày 
theo Kế hoạch số 181/KH-UBND ngày 30/8/2019 của UBND huyện.

- UBND các xã, thị trấn tổ chức các hoạt động ra quân, dọn dẹp vệ sinh môi 
trường, thu gom rác thải trên các tuyến đường, các khu vực ô nhiễm môi trường, 
khơi thông cống rảnh, phát quang bụi rậm trên địa bàn.

- Tổ chức trồng và chăm sóc cây xanh để tạo cảnh quan, bóng mát và điều 
hoà khí hậu, ưu tiên trồng ở các tuyến đường và các khu vực công cộng.

- Vận động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tích 
cực tham gia giữ gìn cảnh quan môi trường sạch đẹp tại cơ quan và nơi cư trú; tích 
cực tìm hiểu và tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, bảo vệ đa dạng sinh 
hoạt, bảo vệ động vật hoang dã.

* Lưu ý: Việc tổ chức cần tuân thủ các nguyên tắc phòng, chống dịch bệnh 
Covid -19 theo chỉ đạo hiện hành của Trung ương, tỉnh, huyện.

III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN
1. Thời gian thực hiện: Ngày 05/6/2020 (riêng hoạt động treo khẩu hiệu 

tuyên truyền từ ngày 01/6/2020 đến ngày 30/6/2020).
2. Địa điểm thực hiện: Từ cấp huyện đến cấp xã tổ chức đồng loạt các hoạt 

động dọn dẹp vệ sinh trên địa bàn huyện.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Tài nguyên và Môi trường: 
- Tập hợp các tài liệu tuyên truyền về Ngày Môi trường thế giới năm 2020 

gửi đến UBND các xã, thị trấn để in ấn, treo khẩu hiệu tuyên truyền tại trụ sở cơ 
quan, đơn vị mình, gửi đến Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, 
Thông tin và Truyền thanh huyện để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử huyện, 
đưa tin trên Đài truyền thanh huyện, xã.

- Tổ chức in ấn và treo băng rôn tại trụ sở UBND huyện và các khu vực 
công cộng trong khu vực thị trấn Cần Giuộc; tổ chức quét cát động vòng xoay 
Chiến Thắng, vòng xoay Tân Kim và TL 835A có tráng vỉa hè đoạn từ Ngã Tư 
tuyến tránh Quốc lộ 50 hướng về UBND xã Mỹ Lộc. 
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- Tổng hợp kết quả, tham mưu UBND huyện báo cáo về  Sở Tài nguyên và 
Môi trường, UBND tỉnh trước ngày 30/6/2020.

* Kinh phí thực hiện: từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường đã được 
phân bổ đầu năm cho Phòng Tài nguyên và Môi trường và từ nguồn kinh phí hỗ 
trợ khác.

2. Các phòng, ban, ngành huyện, các tổ chức đoàn thể huyện: 
Căn cứ vào tình hình thực tế cơ quan, đơn vị để lựa chọn hình thức tuyên 

truyền, tổ chức các hoạt động phù hợp hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 
2020 với chủ đề “Đa dạng sinh học – Hành trình duy trì sự sống”.

3. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và 
Truyền thanh huyện: 

Thường xuyên đưa tin, bài viết về tuyên truyền đẩy mạnh các hoạt động 
hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới với chủ đề “Đa dạng sinh học – Hành trình 
duy trì sự sống”.

4. UBND các xã, thị trấn Cần Giuộc:
- Thực hiện treo băng rôn hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2020 

với chủ đề “Đa dạng sinh học – Hành trình duy trì sự sống”. Đồng loạt ra quân 
dọn dẹp vệ sinh, thu gom, xử lý chất thải, khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh 
mương, ao, hồ, hệ thống thoát nước, xóa điểm tập kết rác trên các tuyến đường 
giao thông chính theo Kế hoạch (đính kèm phụ lục 2, danh sách các tuyến đường). 

* Kinh phí thực hiện: Sử dụng từ nguồn ngân sách cấp xã. 
5. Các phòng, ban ngành huyện, UBND các xã, thị trấn báo cáo kết quả tổ 

chức Ngày Môi trường thế giới năm 2020 về Phòng Tài nguyên và Môi trường 
trước ngày 25/6/2020 để tổng hợp, báo cáo UBND huyện và tham mưu UBND 
huyện báo cáo UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường (đính kèm phụ lục 3, 
mẫu báo cáo 3). 

Trên đây là nội dung Kế hoạch triển khai các hoạt động thuộc “Tháng hành 
động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2020 của UBND 
huyện Cần Giuộc; đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/c);  
- Sở Tài nguyên và Môi trường; 
- TT. HU; TT. HĐND huyện;
- CT và các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan, ban ngành huyện;
- Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Anh Đức
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Phụ lục 1
KHẨU HIỆU TRUYỀN THÔNG HƯỞNG ỨNG

NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI NĂM 2020
(Kèm theo Kế hoạch số          /KH-UBND ngày     /5/2020 của UBND huyện)

_____________________________________

1. Bảo vệ môi trường là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

2. Sống tốt cho môi trường là sống tốt cho chính mình.

3. Trái đất cần chúng ta! Hãy liên kết chống lại biến đổi khí hậu.

4. Hãy sử dụng đồ dùng từ vật liệu tái chế.

5. Sử dụng nguồn nguyên liệu xanh là góp phần bảo vệ môi trường.

6. Ô nhiễm môi trường từ việc sử dụng thuốc trừ sâu và các sản phẩm nhựa.

7. Chặt hạ cây xanh là hủy hoại môi trường sống.

8. Hòa hợp với thiên nhiên – Gìn giữ, bảo tồn đa dạng sinh học.

9. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa phải đi đôi với bảo vệ môi trường.

10. Trồng thêm một cây xanh là thêm một hành động vì môi trường.

11. Sử dụng đồ nhựa, túi nilon gây là hại cho sức khỏe con người.

12. Hãy kiểm soát rác thải nhựa – Vấn đề cấp bách toàn cầu.
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Phụ lục 2
CÁC TUYẾN ĐƯỜNG RA QUÂN DỌN DẸP VỆ SINH MÔI TRƯỜNG 

HƯỞNG ỨNG NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI 5/6/2020
(Kèm theo Kế hoạch số        /KH-UBND ngày    /5/2020 của UBND huyện)

STT UBND các xã, thị 
trấn

Tuyến đường dọn vệ sinh

1 Mỹ Lộc Đường tỉnh 835, Đường tỉnh 835 B
2 Phước Lâm Đường tỉnh 835A, Hương lộ 20
3 Phước Hậu Đường tỉnh 835B
4 Long Thượng Đường tỉnh 835B
5 Phước Lý Đường tỉnh 835B, Đường tỉnh 826
6 Long An Quốc lộ 50, Đường tỉnh 830
7 Thuận Thành Quốc lộ 50, Đường tỉnh 830
8 Long Phụng Đường tỉnh 830
9 Đông Thạnh Đường tỉnh 830, Đường tỉnh 826C
10 Tân Tập Đường tỉnh 830
11 Phước Vĩnh Tây Đường tỉnh 826 C
12 Phước Lại Đường tỉnh 826 C
13 Long Hậu Đường tỉnh 826 C
14 Phước Vĩnh Đông Đường Phạm Văn Tài
15 Thị trấn Cần Giuộc Quốc lộ 50 và Tuyến tránh Quốc lộ 50
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Phụ lục 3
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG “HƯỞNG 

ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ MÔI TRƯỜNG”
VÀ NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI NĂM 2020

(Kèm theo Kế hoạch số          /KH-UBND ngày     /5/2020 của UBND huyện)
_____________________________________

Kết quả đạt đượcSTT Tên 
hoạt 
động

Tổng 
số 

người 
tham 
gia

Khơi 
thông 
cống 
rảnh, 
phát 

quang 
bụi rậm 

(m)

Tổng 
số rác 

thu 
gom, 
xử lý 
(m3 
hoặc 
tấn)

Vệ sinh 
khu vực 

công 
cộng 
(m)

Số công trình 
BVMT khởi 
công, khánh 
thành, bàn 
giao; Số cây 

trồng và 
chăm sóc

Treo 
băng 
rôn, 
khẩu 
hiệu 

(chiếc)

Phát 
thanh 
truyền 
hình

Chương 
trình 
tập 

huấn, 
phổ biến 

kiến 
thức

Khác
….

1
2
…

Tổng 
cộng
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