
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN KON RẪY                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /KH-UBND        Kon Rẫy, ngày         tháng         năm  

KẾ HOẠCH 
Triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng 

 sinh học, Ngày Môi trường thế giới và Tháng hành động 
 vì môi trường năm 2022 trên địa bàn huyện Kon Rẫy 

 

Thực hiện Kế hoạch số 1243/KH-UBND ngày 28/4/2022 của UBND tỉnh về 

tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” kết hợp hưởng ứng 
“Ngày Môi trường thế giới 5/6” năm 2022 trên địa bàn tỉnh; Công văn số 

1411/UBND-NNTN ngày 12/05/2022 của UBND tỉnh về việc tổ chức các hoạt 
động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6 và Tháng hành động vì môi trường 

năm 2022; Công văn số 1246/STNMT-MT ngày 13/5/2022 của Sở Tài nguyên và 
Môi trường về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh 

học, Ngày Môi trường thế giới và Tháng hành động vì môi trường năm 2022. 

Nhằm triển khai hiệu quả các hoạt động hưởng ứng nêu trên, UBND 
huyện ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nhằm kêu gọi và phát động đến các tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư 
trên địa bàn huyện Kon Rẫy tham gia phong trào bảo vệ môi trường, các hoạt 

động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường, hưởng ứng Ngày Môi trường 
thế giới năm 2022 và Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2022. 

- Tuyên truyền các tác hại của ô nhiễm đối với kinh tế - xã hội, môi 
trường và sức khỏe cộng đồng; nâng cao nhận thức, khuyến khích cộng đồng 

thay đổi thói quen và mức tiêu dùng hiện tại như: Tiết kiệm nước, chống rác thải 
nhựa, quản lý, thu gom, phân loại và vận chuyển xử lý chất thải, rác thải; sử 

dụng hiệu quả và bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên; lồng ghép các hoạt 
động hưởng ứng cụ thể với mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ 
phát thải khí nhà kính, chương trình xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn 

huyện. 

- Phát động phong trào trồng cây, trồng rừng, bảo vệ môi trường trên địa 

bàn huyện; tuyên truyền, giáo dục, động viên các cấp, các ngành và Nhân dân 
tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng; nâng cao nhận thức của các tầng lớp 

Nhân dân về vai trò, tác dụng, giá trị của rừng, ý nghĩa của việc trồng cây, trồng 
rừng, công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, bảo vệ môi trường sinh 

thái, thực hiện các quy định của pháp luật về Luật bảo vệ môi trường năm 2020 
góp phần giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu. 

- Huy động mọi tầng lớp Nhân dân tận dụng đất đai để trồng cây phân tán 
nhằm đem lại hiệu quả kinh tế, cải thiện môi trường và tạo cảnh quan góp phần 
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giảm nhẹ thiên tai, biến đổi khí hậu; kêu gọi mọi người tham gia bảo vệ môi 

trường giảm thiểu khí thải gây hiệu ứng nhà kính làm biến đổi khí hậu toàn cầu; 
tạo thói quen để cộng đồng tự giác tham gia các hoạt động trồng cây gây rừng, 

phòng chống cháy rừng, bảo tồn thiên nhiên bảo vệ môi trường, góp phần thực 
hiện thắng lợi chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 trên địa bàn huyện. 

 2. Yêu cầu: Việc tổ chức các hoạt động tùy theo điều kiện từng địa 
phương nhưng tuyệt đối đảm bảo theo các quy định về phòng chống dịch 

COVID-19; triển khai mang tính tuyên truyền giáo dục cao, tạo hiệu quả thiết 
thực, tạo hiệu ứng tích cực trong cộng đồng xã hội; đồng thời đảm bảo các quy 

định về thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. 

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ 

1. Nội dung: Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2022 (22/5) được Liên 
hợp quốc (UN) phát động với chủ đề “Xây dựng một tương lai chung cho mọi 

sự sống”, hướng tới mục tiêu toàn cầu đến năm 2050 “Sống hài hòa với thiên 
nhiên” và Ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6 năm 2022 được Chương trình 
Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động với chủ đề “Chỉ một Trái đất” 

(Only One Earth) nhằm truyền tải ý nghĩa thông điệp cùng xây dựng lối sống 
bền vững, hài hòa với thiên nhiên. UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, 

UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện thực hiện tốt một số công việc sau 
đây: 

1.1. Tuyên truyền, vận động, giáo dục cán bộ công chức, công nhân viên 
và Nhân dân chấp hành tốt Luật Bảo vệ môi trường 2020, Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của 
Luật Bảo vệ môi trường, Chiến lược Quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng 
Chính phủ; Luật Tài nguyên nước, Luật Đa dạng sinh học, Luật Lâm nghiệp, 

Luật bảo vệ và Phát triển rừng…; xây dựng lộ trình trong việc thực hiện thu 
gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải nhựa tại nguồn; thúc đẩy tiêu 
dùng bền vững và thân thiện môi trường. 

1.2. Tuyên truyền cán bộ, Nhân dân không sử dụng các sản phẩm có 
nguồn gốc từ động vật hoang dã; tăng cường các hoạt động kiểm soát, khai thác 

các loài hoang dã di cư…; tiếp cận, triển khai các nội dung về bảo vệ môi 
trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; tuyên truyền, phổ biến và khuyến khích sử 

dụng công nghệ, sản phẩm thân thiện với môi trường, ít tiêu hao nhiên liệu, hạn 
chế sử dụng nguồn nguyên, nhiên liệu có phát sinh khí thải gây hiệu ứng nhà 

kính, gây ô nhiễm môi trường, không sử dụng đồ nhựa một lần... 

1.3. Tuyên truyền, phổ biến tới đông đảo Nhân dân về vai trò của rừng đối 

với đời sống xã hội; nguyên nhân và tác hại của ô nhiễm môi trường, biến đổi 
khí hậu toàn cầu; hướng mọi người tự giác hạn chế sử dụng nguồn nguyên, 

nhiên liệu có phát sinh khí thải gây hiệu ứng nhà kính, gây biến đổi khí hậu; hạn 
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chế và tiến đến chấm dứt tình trạng ô nhiễm chất thải nhựa, tạo thói quen tự giác 

tham gia các hoạt động, phong trào bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm nguồn 
tài nguyên thiên nhiên không tái tạo như than đá, dầu mỏ, khí đốt; tích cực tham 

gia vào các hoạt động trồng cây gây rừng, phòng chống cháy rừng, bảo tồn các 
loài động vật hoang dã…  

1.4. Treo băng rôn, pano, áp phích khẩu hiệu ở nơi công cộng, các tuyến 
đường chính, tại trụ sở cơ quan làm việc, nơi đông người qua lại nhằm nhắc nhở 

mọi người cùng hành động.  

1.5. Kịp thời biểu dương khen thưởng những tổ chức, cá nhân có nhiều 

thành tích trong bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường, bảo tồn và phát triển đa dạng 
sinh học (nếu có). 

2. Nhiệm vụ cụ thể 

 2.1. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện 

- Tổ chức in, treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu (có phụ lục kèm 
theo) và hỗ trợ cấp một số vật tư, trang thiết bị về vệ sinh môi trường (sọt rác, 
đồ lao động phổ thông; mũ, nón lá chống mưa nắng; khẩu trang lọc bụi; găng 

tay vải bạt; giầy vải bạt thấp cổ; ủng cao su...) để cấp phát cho UBND các xã, 
thị trấn, các đơn vị liên quan treo ở nơi cộng cộng, các trường học, các trục 

đường chính, tại trụ sở cơ quan làm việc, nơi đông người qua lại...  Đồng thời 
lồng ghép trong các hoạt động hưởng ứng theo Kế hoạch và các nội dung về 

trong xây dựng, triển khai Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao; xã nông thôn 
mới kiểu mẫu; thôn nông thôn mới kiểu mẫu; thôn (làng) nông thôn mới ở vùng 

đồng bào DTTS trên địa bàn các xã, thị trấn. 

- Tổng hợp, tham mưu UBND huyện báo cáo kết quả tổ chức các hoạt 

động của Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 
năm 2022 và Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2022 về Sở Tài nguyên và Môi 

trước ngày 30/7/2021. 

2.2. Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện (Văn phòng Điều phối 
Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện): Phối hợp với các cơ 

quan, đơn vị liên quan và Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới các xã lồng 
ghép, đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nội dung triển khai các hoạt động 

hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 
năm 2022 và Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2022 trong nội dung tham mưu 

UBND huyện Kế hoạch tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác 
Hồ” và xây dựng nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu 

mẫu và khu dân cư NTM kiểu mẫu; thôn (làng) nông thôn mới ở vùng đồng bào 
DTTS trên địa bàn các xã, thị trấn. 

2.3. Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du 
lịch và Truyền thông huyện 
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- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các hoạt động hưởng ứng tổ chức các 

hoạt động của Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế 
giới năm 2022 và Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2022 nhằm nhắc nhở, tạo 

điều kiện cho mọi tổ chức, cá nhân và cộng đồng thực hiện quyền, nghĩa vụ tham 
gia bảo vệ môi trường. Khuyến khích treo băng rôn, pano, áp phích được làm từ 

các vật liệu thân thiện với môi trường... 

- Tăng thời lượng đưa tin, bài trên Trang Thông tin điện tử huyện về chủ 

đề, thông điệp và các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày 
Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2022.  

2.4. Phòng Giáo dục và Đào tạo; Trường PT DTNT huyện; Trường 
THPT Chu Văn An 

- Lồng ghép nội dung trong các buổi hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt hè 
nhằm phổ biến kiến thức về môi trường, lối sống xanh, tiết kiệm năng lượng, sử 

dụng bền vững hệ sinh thái và tài nguyên đa dạng sinh học như: Ra quân làm vệ 
sinh môi trường, trồng cây xanh, thu gom xử lý rác thải trong khuôn viên trường 
học, tuyên truyền việc không sử dụng túi nilon khó phân hủy và các  sản phẩm 

nhựa dùng một lần; khuyến khích sử dụng các sản phẩm, dịch vụ thân thiện môi 
trường... 

- Liên hệ Phòng Tài nguyên và Môi trường để tiếp nhận các băng rôn, 
pano, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền và tổ chức treo tại các trường nhằm 

hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học (22/5), Ngày Môi trường thế giới 
(05/6) và Tháng hành động vì môi trường năm 2022. 

2.5. Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị huyện 

 - Thực hiện tốt công tác cấp nước sinh hoạt, nâng cao chất lượng nước 

trước khi cấp cho người sử dụng... 

 - Tăng cường hoạt động giám sát việc thu gom rác thải sinh hoạt và xử lý 

theo đúng quy định; tiếp tục duy trì triển khai các hoạt động cải tạo, phục hồi 
môi trường tại Bãi rác thôn 5, thị trấn Đăk Rve. 

 2.6. UBND các xã, thị trấn 

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động hưởng ứng, tuyên truyền về 
chủ đề, thông điệp hưởng ứng chuỗi hoạt động Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học, 

Ngày Môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường năm 2022 trên địa 
bàn theo nội dung hướng dẫn và các văn bản của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và 

Môi trường tỉnh (có các văn bản gửi kèm theo) như: 

+ Tổ chức buổi lễ phát động Tết trồng cây và hưởng ứng Ngày Môi 

trường thế giới trên địa bàn. 

+ Tổ chức tuyên truyền, vận động, giáo dục đảng viên, đoàn viên, hội 

viên, cán bộ, công nhân viên, cộng đồng dân cư và các cơ sở sản xuất - kinh 
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doanh trên địa bàn chấp hành tốt Luật Bảo vệ môi trường, Luật Đa dạng sinh 

học, Luật bảo vệ và phát triển rừng; có các hoạt động hưởng ứng thiết thực theo 
Kế hoạch. 

+ Tổ chức các hoạt động cụ thể hưởng ứng ngày môi trường như làm vệ 
sinh trên địa bàn dân cư, cơ quan, đơn vị, trường học, cơ sở sản xuất, kinh 

doanh; trồng cây gây rừng… 

+ Tuyên truyền, phổ biến tới đông đảo Nhân dân về vai trò của rừng đối 

với đời sống xã hội; nguyên nhân và tác hại của ô nhiễm môi trường, biến đổi 
khí hậu toàn cầu; hướng mọi người tự giác hạn chế sử dụng nguồn nguyên, 

nhiên liệu có phát sinh khí thải gây hiệu ứng nhà kính, gây biến đổi khí hậu; hạn 
chế và tiến đến chấm dứt tình trạng ô nhiễm chất thải nhựa, tạo thói quen tự giác 

tham gia các hoạt động, phong trào bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm nguồn 
tài nguyên thiên nhiên không tái tạo như than đá, dầu mỏ, khí đốt; tích cực tham 

gia vào các hoạt động trồng cây gây rừng, phòng chống cháy rừng, bảo tồn các 
loài động vật hoang dã…  

- Liên hệ Phòng Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận và tổ chức treo băng 

rôn, pano tuyên truyền các khẩu hiệu ở nơi cộng cộng, trường học, các trục 
đường chính, khu vực đông người (do Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp 

phát các khẩu hiệu tại phụ lục 1). 

 - Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện (qua Phòng Tài 

nguyên và Môi trường tổng hợp)  trước ngày 20/7/2021 để báo cáo Sở Tài 
nguyên và Môi trường. 

 2.7. Đề nghị UBMTTQ Việt Nam huyện và Huyện đoàn Kon Rẫy: 

- Lồng ghép tổ chức, triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành 

động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2022 và Ngày 
Quốc tế đa dạng sinh học năm 2022 như: Ra quân làm vệ sinh môi trường, trồng 

cây xanh; phát động các phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, Ngày 
thứ bảy tình nguyện, Ngày Chủ nhật xanh, Ngày không sử dụng túi nilon...; 
không sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật hoang dã, không sử dụng 

đồ nhựa một lần. 

- Phối hợp các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến 

sâu rộng đến các hội, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội về các hoạt động hưởng 
ứng Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 

2022 và Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2022. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Tài nguyên và Môi trường là cơ quan đầu mối, đôn đốc, hướng 
dẫn UBND các xã, thị trấn, các đơn vị liên quan triển khai thực hiện và tổng 

hợp, tham mưu UBND huyện báo cáo kết quả thực hiện. 
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2. UBND các xã, thị trấn tùy theo điều kiện thực tế tại địa phương xây 

dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động tuyên truyền về chủ đề, thông điệp hưởng 
ứng Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và 

Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2022 theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, có sức 
lan tỏa, ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức của cộng đồng. Các hoạt động hưởng 

ứng phù hợp, đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của 
Trung ương, tỉnh, huyện. 

 Trên đây là Kế hoạch của UBND huyện về triển khai các hoạt động 
hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học, Ngày Môi trường thế giới và Tháng 

hành động vì môi trường năm 2022 trên địa bàn huyện./. 

Nơi nhận: 
- Sở TNMT tỉnh (đ/b); 

- TT Huyện ủy (b/c); 

- TT HĐND huyện (b/c);   

- CT, các PCT UBND huyện; 

- UBMTTQ & các ngành đoàn thể huyện (p/hợp);  

- Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện (t/hiện);                                                                                           

- UBND các xã, thị trấn (t/hiện); 

- Lưu:VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 

 
 

 
 

 
Nguyễn Văn Thủy 
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