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KẾ HOẠCH 

Tổ chức thực hiện “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng 

Ngày Môi trường thế giới trên địa bàn phường Thuận Phước năm 2020 

  

Thực hiện Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2020 của 

UBND quận Hải Châu về việc tổ chức thực hiện “Tháng hành động vì môi trường” 

hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới trên địa bàn quận Hải Châu năm 2020; đồng 

thời lồng ghép duy trì thực hiện Phong trào “Ngày Chủ nhật Xanh - Sạch - Đẹp” 

tháng 6 và tháng 7 năm 2020, UBND phường Thuận Phước xây dựng kế hoạch tổ 

chức thực hiện như sau: 

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU 

 1. Tập trung các nguồn lực để thực hiện “Tháng hành động vì môi trường” 

hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6 trên phạm vi toàn phường với các hoạt 

động thiết thực, nhằm tăng cường hiệu quả truyền thông, tạo tính lan tỏa nhanh 

trên diện rộng góp phần nâng cao nhận thức về bảo tồn đa dạng sinh học, ứng phó 

với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và bảo vệ môi trường.  

2. Tổ chức đa dạng và hiệu quả các hoạt động truyền thông vì môi trường, 

huy động sự tham gia chủ động và tích cực của các hội, đoàn thể, đơn vị kết nghĩa 

và cộng đồng chung tay trong việc bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, 

các phong trào ra quân bảo vệ môi trường, Ngày Chủ nhật Xanh - Sạch - Đẹp, nạo 

vét, khơi thông cống rãnh, mương thoát nước, … góp phần giảm thiểu tác động 

ngập úng trước mùa mưa năm 2020 trên địa bàn phường. 

3. Tất cả các hoạt động, sự kiện phải đảm bảo theo đúng công tác phòng 

chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19. Các cơ quan, đơn vị chỉ tổ 

chức trong trường hợp dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 được khống 

chế, đạt ngưỡng an toàn để có thể tổ chức được các hoạt động cộng đồng, các hoạt 

động tập trung đông người. 

 II. NỘI DUNG 

 Năm 2020, chủ đề trọng tâm Ngày Môi trường thế giới được Chương trình 

Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) lựa chọn sẽ là “Đa dạng sinh học - Hành 

trình duy trì sự sống” (Biodiversity). Theo UNEP, năm nay là một năm quan 

trọng đối với các quốc gia trong việc cam kết bảo tồn và khôi phục đa dạng sinh 

học với việc tăng cường đồng loạt các biện pháp, hoạt động nhằm phục hồi các hệ 

sinh thái bị suy thoái, ứng phó biến đổi khí hậu, tăng cường an ninh lương thực, 

bảo vệ tài nguyên nước và đa dạng sinh học. 

  Thời gian hưởng ứng: Từ ngày 01/6/2020 đến ngày 31/7/2020 với các hoạt 

động cao điểm vào tất cả các ngày thứ bảy, chủ nhật trong thời gian này.  
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 1. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường 

a) Treo băng rôn, panô, khẩu hiệu, áp phích, chạy xe cổ động tuyên truyền 

về Ngày Môi trường thế giới 05/6, Ngày Đại dương Thế giới 08/6, Tuần lễ nạo vét 

và khơi thông cống rãnh, mương thoát nước, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, 

Phong trào Ngày Chủ nhật Xanh - Sạch - Đẹp trên các đường phố, cơ quan, trường 

học. Một số khẩu hiệu tuyên truyền: 

- Tích cực hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6 “Hài hoà với thiên 

nhiên - Gìn giữ bảo tồn đa dạng sinh học”. 

- Ô nhiễm môi trường từ việc sử dụng thuốc trừ sâu và các sản phẩm từ 

nhựa. 

- Đa dạng sinh học - Hành trình duy trì sự sống. 

- Cống rãnh khơi thông là không ô nhiễm môi trường. 

b) Thông qua buổi sinh hoạt tổ dân phố tuyên truyền đến từng hộ dân trên 

địa bàn phường liên quan đến công tác bảo tồn đa dạng sinh học, quản lý và phân 

loại chất thải rắn sinh hoạt, thực hiện Phong trào Chống rác thải nhựa; chủ động 

Ứng phó với Biến đổi khí hậu.  

c) Tổ chức các hoạt động có sự tham gia của cộng đồng, tập trung vào các 

khu vực tồn đọng rác thải, các khu vực đất trống có giá hạ, xà bần, cỏ dại gây ô 

nhiễm trong các khu dân cư, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2020, 

Ngày Đại dương thế giới 08/6/2020, Tuần lễ nạo vét và khơi thông cống rãnh, 

mương thoát nước, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2020, lồng ghép với 

việc thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, từ chối sử dụng túi nilon 

khó phân huỷ, đồ nhựa dùng một lần và Phong trào Ngày Chủ nhật Xanh - Sạch - 

Đẹp.  

d) Tiếp tục triển khai các hành động thực hiện Phong trào “Chống rác thải 

nhựa” tại Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 16/03/2020 của UBND quận Hải Châu 

về việc triển khai phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn quận Hải Châu 

năm 2020; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai phân loại rác thải sinh hoạt 

tại nguồn theo Kế hoạch số 188/KH-UBND ngày 09/12/2019 của UBND quận Hải 

Châu và Công văn số 715/UBND-PTNMT ngày 07/5/2020 về việc triển khai thực 

hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn quận Hải Châu năm 

2020. 

2. Tổ chức ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường hưởng ứng “Tháng 

hành động vì môi trường” và Phong trào Ngày Chủ nhật Xanh - Sạch - Đẹp 

trên địa bàn phường 

a) Khảo sát, xác định các địa điểm, tuyến đường, khu vực có vấn đề về môi 

trường, huy động lực lượng tham gia để tổng dọn vệ sinh, xóa xé quảng cáo. 

b) Kiểm tra, rà soát các điểm tồn đọng cỏ, rác, xà bần, giá hạ tại các lô đất 

trống, khu vực công cộng trên địa bàn phường. Tổ chức tổng dọn vệ sinh, thuê xe 

xúc, vận chuyển, làm sạch môi trường. 
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Thời gian: Vào các sáng thứ bảy hoặc Chủ nhật từ ngày 01/6 đến ngày 

31/7/2020. Cụ thể như sau: 

- Ngày 06/5/2020: Dọn vệ sinh đoạn đường Xuân Diệu (đoạn trước Khách 

sạn Thái Bình). Lực lượng tham gia: Biên phòng, Đoàn Thanh niên, CLB Môi 

trường Cựu chiến Binh, Hội LH Phụ nữ, Hội Nông dân, Tổ QTĐT, Đội 1 Môi 

trường, cán bộ và nhân dân tổ dân phố số 50. 

- Ngày 13 - 20/6/2020: Cắt dọn cỏ, thu gom và vận chuyển cỏ tại khu vực 

Trạm bơm và Trạm xe buýt đường Xuân Diệu. 

- Ngày 27/6/2020: Dọn vệ sinh đoạn đường Xuân Diệu (từ ngã ba Huỳnh Lý 

đến 171 Xuân Diệu). Lực lượng tham gia: Đoàn Thanh niên, CLB Môi trường Cựu 

chiến Binh, Hội LH Phụ nữ, Hội Nông dân, Tổ QTĐT, Đội 1 Môi trường, cán bộ 

và nhân dân tổ dân phố số 58, 59 và 60. 

 - Ngày 04/7/2020: Dọn vệ sinh tuyến đường Nguyễn Văn Tố. Lực lượng 

tham gia: Cán bộ và nhân dân tổ dân phố số 45, 47, Tổ QTĐT, Đội 1 Môi trường. 

 - Ngày 11/7/2020: Dọn vệ sinh tuyến đường Cao Xuân Dục. Lực lượng 

tham gia: Cán bộ và nhân dân tổ dân phố số 43, 48, 48, Tổ QTĐT, Đội 1 Môi 

trường. 

3.  Tổ chức hưởng ứng “Tuần lễ nạo vét khơi thông cống rãnh, mương 

thoát nước” trên địa bàn phường năm 2020 

 a) Khảo sát, rà soát tuyến cống lâu năm chưa được nạo vét, có nguy cơ ngập 

úng trong khu dân cư để tổ chức nạo vét bùn, khơi thông cống rãnh. 

 b) Thời gian: Tháng 7/2020. 

 - Tuyến cống K105 đường 3 tháng 2. 

 - Tuyến cống K90 Đống Đa. 

 - Tuyến cống K28 Châu Văn Liêm. 

 - Tuyến cống K20 Mai Lão Bạng. 

 - Kiệt 118 Mai Lão Bạng. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Cán bộ Môi trường phường 

a) Tham mưu xây dựng kế hoạch và dự trù kinh phí để tổ chức thực hiện kế 

hoạch. Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện gửi về Phòng Tài nguyên - Môi trường 

quận theo thời gian quy định.  

 b) Kiểm tra, rà soát các điểm tồn đọng rác, xà bần, giá hạ để tổng dọn vệ 

sinh, xóa xé quảng cáo; đề xuất tuyến cống cần nạo vét bùn trong khu dân cư. 

c) Liên hệ với Phòng TNMT quận để nhận băng rôn, panô, khẩu hiệu, áp 

phích tuyên truyền về Ngày Môi trường thế giới 05/6, Tuần lễ nạo vét và khơi 

thông cống rãnh, mương thoát nước, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2020, 
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thực hiện treo trước cơ quan đơn vị, tuyến đường chính, các khu vực công cộng để 

hưởng ứng theo từng chủ đề. 

d) Tiếp tục đẩy mạnh, triển khai có hiệu quả hoạt động phân loại chất thải 

rắn sinh hoạt tại nguồn và Phong trào “Chống rác thải nhựa” năm 2020. 

2. Trung tâm VHTT-HTCĐ phường 

a) Thực hiện treo băng rôn, pano, khẩu hiệu tuyên truyền trước cơ quan và 

các tuyến đường. 

b) Trang trí xe tuyên truyền cổ động nội dung về “Tháng hành động vì môi 

trường” trên các tuyến đường và trong khu dân cư. 

3. Tổ QTĐT phường 

a) Chạy xe cổ động tuyên truyền trong khu dân cư, tuyến đường, kiệt, hẻm.  

b) Tham gia vận chuyển phương tiện, dụng cụ và dọn vệ sinh tại các điểm ra 

quân. 

4. UBMTTQVN và các hội đoàn thể phường 

a) Phối hợp với UBND phường tuyên truyền thực hiện các hiệu quả các nội 

dung hoạt động của “Tháng hành động vì môi trường” năm 2020; tuyên truyền vận 

động các hội viên, đoàn viên tham gia dọn vệ sinh tại khu vực dân cư đang sinh 

sống và các hoạt động hưởng ứng tại địa phương; 

b) Các đơn vị phối hợp cử lực lượng tham gia đầy đủ, đúng thời gian vào 

các đợt ra quân dọn vệ sinh để đảm thực hiện phong trào Ngày Chủ nhật Xanh - 

Sạch - Đẹp đạt kết quả tốt. 

5. Đội 1 Môi trường 

Bố trí phương tiện thu gom rác trong mỗi đợt ra quân, đảm bảo không tồn 

đọng rác trong khu dân cư. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Sử dụng kinh phí từ nguồn sự nghiệp môi trường năm 2020. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức thực hiện “Tháng hành động vì môi trường” 

hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới trên địa bàn phường Thuận Phước năm 2020. 

Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận:        
- Phòng TN&MT quận Hải Châu (báo cáo); 

- Đảng uỷ - HĐND phường (báo cáo); 

- TT VHTT-HTCĐ, Tổ QTĐT phường (ph/hợp thực hiện); 

- Hội LH Phụ nữ, Đoàn Thanh niên phường (ph/hợp thực hiện); 

- Hội Nông dân phường (ph/hợp thực hiện); 

- CLB Môi trường Cựu chiến binh (ph/hợp thực hiện); 

- Đội 1 Môi trường (ph/hợp thực hiện); 

- Lưu: VT, ĐCXD. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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