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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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KẾ HOẠCH 

 Tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về bảo vệ môi trường 

năm 2022 trên địa bàn phường Thuận Phước 

 

Thực hiện Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 11 tháng 02 năm 2022 của 

UBND quận Hải Châu về việc tổ chức tuyên truyền về công tác bảo vệ môi 

trường trên địa bàn quận năm 2022, Kế hoạch số 252/KH-PTNMT ngày 01 

tháng 7 năm 2022 của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Hải Châu về tổ 

chức các hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về bảo vệ môi trường năm 

2022 đối với các phường Hòa Thuận Đông, Hòa Cường Bắc, Thạch Thang, 

Thuận Phước; UBND phường Thuận Phước xây dựng kế hoạch tổ chức thực 

hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của 

các tổ chức, cá nhân trong công tác bảo vệ môi trường và sự chung tay của cả 

cộng đồng để xây dựng Phường thân thiện môi trường. 

2. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét trong nhận thức, hành vi của cộng 

đồng, tổ chức, cá nhân về bảo vệ môi trường như: Ý thức chấp hành pháp luật 

bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh, cảnh quan; ứng xử thân thiện môi trường, 

chủ động tham gia các phòng trào vì môi trường… 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

Tổ chức Hội nghị để quán triệt, giới thiệu các nội dung cơ bản của Luật 

Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 và Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật; Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

1. Thời gian 

Vào lúc 14 giờ 00’ ngày 29 tháng 7 năm 2022 (chiều Thứ 6). 

2. Địa điểm 

Hội trường tầng 3 - UBND phường Thuận Phước - Số 88 Đống Đa. 

3. Thành phần tham dự 

a) Đại diện Lãnh đạo UBND quận Hải Châu. 

b) Đại diện Phòng Tài nguyên - Môi trường quận Hải Châu. 

c) Đại diện Thường trực Đảng ủy, UBND, UBMT, các hội đoàn thể 

phường. 
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d) Bí thư chi bộ, Tổ trưởng TDP, Trưởng ban CTMT khu dân cư. 

đ) Đại diện Báo Đà Nẵng, Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng đến dự 

và đưa tin. 

Mời đại diện Phòng Tài nguyên - Môi trường quận Hải Châu làm báo cáo 

viên. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Công chức Địa chính – Xây dựng phường 

Xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị, làm giấy mời gửi đến các thành 

phần tham dự. 

 2. Công chức Văn phòng - Thống kê phường 

Xây dựng nội dung chương trình, làm công tác điều hành và tổ chức hội 

nghị. 

 3. Bộ phận VHTT phường 

Chuẩn bị hội trường, âm thanh, màn chiếu, trang trí phục vụ hội nghị 

VI. KINH PHÍ 

 Sử dụng kinh phí từ nguồn sự nghiệp môi trường được phân bổ năm 2022. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về 

bảo vệ môi trường năm 2022 trên địa bàn phường Thuận Phước. Đề nghị các bộ 

phận liên quan triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                                        
- Phòng TNMT quận (báo cáo); 

- Đảng ủy phường (báo cáo);  

- Các bộ phận liên quan (phối hợp); 

- Lưu: VT, ĐC-XD.     

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

Nguyễn Phan Chánh 
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