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KẾ HOẠCH 

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch 

 Làm cho thế giới sạch hơn năm 2020 

 

Thực hiện công văn số 4984/BTNMT-TTTNMT ngày 10/9/2020 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch 

Làm cho thế giới sạch hơn năm 2020, Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng kế 

hoạch hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2020 như sau:  

 I. Mục đích 

Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn (sau đây gọi tắt là Chiến dịch) do 

Australia khởi xướng từ năm 1993, được Chương trình Môi trường Liên hợp 

quốc phát động trên phạm vi toàn cầu vào tuần thứ 03 của tháng 9 hằng năm. Từ 

đó đến nay, Chiến dịch trở thành một trong những sự kiện môi trường quốc tế 

thường niên, thu hút sự tham gia hưởng ứng của hàng trăm triệu người tại hơn 

130 quốc gia trên thế giới. Chiến dịch là dịp để tuyên truyền, kêu gọi các tổ 

chức, doanh nghiệp, cá nhân và toàn thể cộng đồng tham gia các hoạt động cải 

thiện và bảo vệ môi trường, thu gom, xử lý, tái chế rác thải, từ chối sử dụng sản 

phẩm nhựa dùng một lần và túi nilon khó phân hủy. Chiến dịch năm nay được 

Chương trình Môi trường Liên hợp quốc phát động và tổ chức trên phạm vi toàn 

cầu từ ngày 18 - 20 tháng 9 với chủ đề “Every small action makes a world of 

difference” (Cùng hành động để thay đổi thế giới) nhằm kêu gọi các quốc gia 

cùng nhau hành động để tạo nên một sự thay đổi lớn cho môi trường toàn cầu.  

II. Nhiệm vụ cụ thể 

 - Triển khai các hoạt động tuyên truyền trên địa bàn toàn thành phố. 

 - Treo băng rôn, khẩu hiệu tại trụ sở và các trục đường chính từ ngày 18/9 

- đến ngày 20/9 (hoặc trên các bảng điện tử), có nội dung tuyên truyền gửi kèm 

kế hoạch.  

- Tổ chức ra quân làm vệ sinh môi trường trên toàn địa bàn vào ngày 19 - 

20/9/2020 (Thứ 7 và Chủ nhật). 

- Triển khai thực hiện nội dung “Không sử dụng sản phẩm nước đóng 

chai bằng nhựa trong hội họp, hạn chế sử dụng các sảm phẩm nhựa sử 

dụng một lần trong các chương trình, sự kiện” nhằm hạn chế phát thải chất 



thải nhựa ra môi trường theo nội dung Công văn số 2197/UBND-TNMT ngày 

10/9/2020 của UBND thành phố.   

- Triển khai tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường tại các khu 

vực trọng điểm trọng điểm thường xuyên xuất hiện dịch bệnh để tiêu diệt các 

loại mầm bệnh như khu vực chăn nuôi, giết mổ, chợ. Thời gian thực hiện đồng 

loạt từ ngày 20/9-20/10/2020. 

 III. Tổ chức thực hiện 

 1. Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các phòng, đơn vị, 

liên quan triển khai thực hiện tốt Kế hoạch này. Cử cán bộ theo dõi, đôn đốc, 

kiểm tra và tổng hợp tình hình thực hiện báo cáo UBND thành phố. 

Phối hợp Văn phòng HĐND-UBND thành phố, các phòng, ban, đơn vị 

triển khai nội dung “Không sử dụng sản phẩm nước đóng chai bằng nhựa trong 

hội họp, hạn chế sử dụng các sảm phẩm nhựa sử dụng một lần trong các chương 

trình, sự kiện” tại phòng, ban, đơn vị.  

2. UBND các xã, phường: Treo băng rôn, khẩu hiệu, tổ chức tuyên truyền 

trên hệ thống truyền thanh để nâng cao nhận thức cho cộng đồng dân cư về việc 

sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, tập trung vào vấn đề giảm thiểu, 

chống ô nhiễm rác thải nhựa.  

Triển khai công tác ra quân làm vệ sinh môi trường trên địa bàn, báo cáo 

kết quả về UBND thành phố qua phòng Tài nguyên Môi trường trước ngày 

30/9/2020.  

Triển khai nội dung không sử dụng sản phẩm nước đóng chai bằng nhựa, 

hạn chế sử dụng các sảm phẩm nhựa sử dụng một lần trong hội họp tại phường, 

xã và khối phố, thôn xóm. 

Triển khai việc tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường tại các khu 

vực trọng điểm trọng điểm trên địa bàn. 

3. Đề nghị các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn thành phố làm vệ sinh 

môi trường, treo băng rôn, khẩu hiệu theo nội dung hướng dẫn, thực hiện việc 

“Không sử dụng sản phẩm nước đóng chai bằng nhựa trong hội họp, hạn chế sử 

dụng các sản phẩm từ nhựa sử dụng một lần trong các chương trình, sự kiện” để 

hưởng ứng chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn một cách hiệu quả, thiết thực. 

4. Phòng Văn hóa -Thông tin chỉ đạo công tác tuyên truyền, chỉ đạo Trung 

tâm Văn hóa - Truyền thông thành phố xây dựng nội dung tuyên truyền trên hệ 

thống bảng điện tử trên các tuyến đường, bảng điện tử tại Trụ sở UBND thành 

phố từ ngày 18/9/2020 đến ngày 20/9/2020. 

5. Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh chủ động 

phối hợp thực hiện tốt công tác ra quân làm vệ sinh môi trường trên địa bàn. 



 6. Trung tâm Văn hóa - Truyền thông thành phố chủ động ghi hình, đưa 

tin các hoạt động về chương trình hưởng ứng chiến dịch Làm cho thế giới sạch 

hơn. Xây dựng phóng sự, bản tin để người dân biết về chiến dịch và có ý thức 

trong việc hạn chế sử dụng các sản phẩm từ nhựa, thực hiện tốt việc phân loại 

rác thải tại nguồn theo kế hoạch của thành phố.  

 Căn cứ vào kế hoạch này, đề nghị các phòng, ban, đơn vị liên quan tổ 

chức thực hiện nghiêm túc./. 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh;  

- Sở TNMT; 
- TT Thành ủy; 

- T2 HĐND Thành phố; 

- Chủ tịch, các PCT UBND Thành phố; 

- UBMTTQ và các đoàn thể cấp thành phố; 
- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố; 

- Các phòng, ban thuộc UBND thành phố; 

- Trung tâm Văn hóa - Truyền thông thành phố; 
- Công ty CP Môi trường và CT  đô thị Hà Tĩnh; 

- UBND các xã, phường; 

- Lưu: VT, TNMT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

                Lê Quang Đức 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Để báo cáo) 



 

Phụ lục 
CÁC THÔNG ĐIỆP, KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN 

CHIẾN DỊCH LÀM CHO THẾ GIỚI SẠCH HƠN NĂM 2020 
(Kèm theo Công văn số           /UBND-TNMT  ngày    /9/2020 của UBND thành 

phố) 

 

 

 

1.  
Nhân dân thành phố/huyện/thị xã ...   ra quân hưởng ứng Chiến dịch 

Làm cho thế giới sạch hơn năm 2020 

2.  Hãy hành động vì môi trường nông thôn xanh, bền vững 

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

4.  Rác là nguồn ô nhiễm môi trường, hãy làm sạch rác ở mọi nơi 

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

6.  
Vì tương lai quê hương đất nước, hãy giữ lấy màu xanh và làm sạch 

môi trường 

7.  Mỗi người đều có thể làm cho thế giới sạch hơn 

8.  Hãy hành động vì một nông thôn không rác 

9.  
Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả nhằm bảo vệ môi trường và 

phát triển bền vững 

10.  Công nghiệp hóa, hiện đạo hóa phải đi đôi với Bảo bệ môi trường 

11.  Hãy giữ gìn vệ sinh, không vứt rác ra đường 

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

13.  Bảo vệ môi trường là bảo vệ chính cuộc sống của chúng ta 

14.  Chung tay vì một môi trường bền vững 
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