
 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG 

Số:       /BTNMT-TTTNMT 

V/v tổ chức các hoạt động thuộc  

“Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng 

Ngày Môi trường thế giới năm 2020 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

          Hà Nội, ngày     tháng    năm 2020 

Kính gửi:  

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể và tổ chức chính trị - xã hội; 

- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; 

- Các Hiệp hội doanh nghiệp, Tập đoàn, Tổng Công ty Nhà nước. 

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (ngày 05 tháng 6) do 

Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động được Việt Nam 

hưởng ứng từ năm 1982 đến nay đã trở thành phong trào rộng khắp trên phạm vi 

cả nước góp phần nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường, bảo 

tồn đa dạng sinh học, phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu. 

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

Liên hợp quốc (UNEP) lựa chọn là “Hành động vì thiên nhiên” (Time for 

Nature). Theo UNEP, năm nay là một năm quan trọng đối với các quốc gia 

trong việc cam kết bảo tồn thiên nhiên và 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 với biến đổi khí hậu, tăng cường an ninh lương thực, bảo vệ tài nguyên 

nước, đồng thời đây là thời điểm mỗi quốc gia cùng chung tay và có những hành 

động cụ thể, thiết thực vì thiên nhiên và trái đất của chúng ta. 

Nhằm tổ chức các hoạt động ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả Tháng hành 

động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2020; căn cứ vào 

điều kiện, tình hình thực tế tại thời điểm tổ chức các hoạt động hưởng ứng,  

Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng đề nghị các bộ, ban, ngành, đoàn thể 

Trung ương; Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; các tổ 

chức chính trị - xã hội, đoàn thể; hiệp hội, tập đoàn, doanh nghiệp và các đơn vị 

liên quan quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn và phối hợp tổ chức các hoạt động, cụ 

thể như sau: 

1. Tổ chức tuyên truyền (sáng tạo, đổi mới cách thức thực hiện, hình thức  

truyền thông, ứng dụng công nghệ thông tin) về chủ đề, thông điệp hưởng ứng 

Ngày Môi trường thế giới năm 2020 theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, có sức lan 

tỏa, ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức của cộng đồng. 

https://moitruong.com.vn/Home/Default.aspx?portalid=33&tabid=27&key=m%c3%b4i%20tr%c6%b0%e1%bb%9dng
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2. Khuyến khích treo băng rôn, pano, áp phích được làm từ các 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. 

3. Căn cứ vào tình hình thực tế, tổ chức: (i) các hội thảo, hội nghị, tọa đàm 

(khuyến khích trực tuyến) về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, quản lý 

chất thải rắn, chất thải nhựa, ứng phó với biến đổi khí hậu; (ii) các hoạt động có 

sự tham gia của cộng đồng như Chiến dịch ra quân làm vệ sinh môi trường, trồng 

cây xanh, thu gom xử lý chất thải, từ chối sử dụng túi nilon khó phân huỷ, đồ 

nhựa dùng một lần. 

4. Đầu tư kinh phí, đẩy mạnh công tác xã hội hóa về bảo tồn thiên nhiên 

và đa dạng sinh học: xây dựng nội dung quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học 

trong quy hoạch tỉnh; thành lập và quản lý hiệu quả các khu bảo tồn thiên nhiên; 

phục hồi các hệ sinh thái bị suy thoái; bảo tồn các loài nguy cấp, quý hiếm được 

ưu tiên bảo vệ, bảo tồn nguồn gen; kiểm soát nạn săn bắt, buôn bán, tiêu thụ 

động vật hoang dã trái phép; quản lý sinh vật ngoại lai; thúc đẩy việc xây dựng 

và thực hiện các mô hình kinh tế sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên. 

5. Tăng cường kiểm soát việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải; tập 

trung các nguồn lực để giải quyết triệt để các vấn đề ô nhiễm môi trường từ chất 

thải đang ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sinh kế của người dân; khuyến 

khích tổ chức khởi công, xây dựng và bàn giao các công trình bảo vệ môi trường 

phục vụ lợi ích của cộng đồng. 

6. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc: (i) không săn 

bắt động vật quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng; (ii) không khai thác, đánh bắt, sử 

dụng cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên; (iii) xây dựng nền kinh tế tuần hoàn 

chất thải, chống rác thải nhựa trên cạn và đại dương. 

7. Các cơ quan truyền thông, báo chí, các đài phát thanh, truyền hình tăng 

thời lượng đưa tin, bài, phóng sự, chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về chủ 

đề, thông điệp và các hoạt động tổ chức Tháng hành động về môi trường hưởng 

ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2020.  

8. Phát hiện, biểu dương và khen thưởng những tổ chức, cá nhân, doanh 

nghiệp có đóng góp hiệu quả, thiết thực trong việc sử dụng hợp lý tài nguyên, 

bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, sản xuất tiêu dùng bền vững và 

ứng phó với biến đổi khí hậu. 

Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng đề nghị các cơ quan căn cứ điều 

kiện thực tế tổ chức các hoạt động, nội dung thiết thực hưởng ứng sự kiện. Báo 

cáo kết quả thực hiện về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15 tháng 8 

năm 2020 (m     o   o   i P         m    o) theo địa chỉ: Trung tâm Truyền 

thông tài nguyên và môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Địa chỉ: Tòa nhà 
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Báo Tài nguyên và Môi trường, Lô E2, khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Yên 

Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội (Bà Đặng Thị Hằng; điện thoại: 

0985.495.256; thư điện tử: dthang2@monre.gov.vn). Thông tin, tài liệu truyền 

thông Tháng hành động vì môi trường và Ngày Môi trường thế giới năm 2020 

đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ 

http://www.monre.gov.vn/; Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, 

địa chỉ https://monremedia.vn/; Tổng cục Môi trường, địa chỉ http://vea.gov.vn/. 

Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng cảm ơn và mong nhận được sự 

quan tâm, hưởng ứng tích cực của Quý cơ quan./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo); 

- Các Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo); 

- Sở TN và MT các tỉnh/thành phố trực thuộc TW; 

- Các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương; 

- Các đơn vị thuộc Bộ TN và MT (để thực hiện); 

- Lưu: VT, TĐKT-TT, TCMT, TTTNMT, Ha300. 

KT. BỘ TRƢỞNG 

THỨ TRƢỞNG 

 

 

 

 
 

Võ Tuấn Nhân 

 

mailto:dthang2@monre.gov.vn
http://www.monre.gov.vn/
https://monremedia.vn/
http://vea.gov.vn/
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KHẨU HIỆU TRUYỀN THÔNG NGÀY MÔI TRƢỜNG THẾ GIỚI 

NĂM 2020 

1. Hài hoà với thiên nhiên – Gìn giữ bảo tồn đa dạng sinh học. 

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

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

4. Đánh bắt hải sản sai cách là phá hủy cân bằng sinh học. 

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 từ nhựa. 

7. Sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên đa dạng sinh học. 

8. Đa dạng sinh học – Hành trình duy trì sự sống. 

9. Đa dạng sinh học – Nhận thức đúng, hành động đủ. 

10. Hành động vì thiên nhiên – Trách nhiệm của chúng ta. 
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PHỤ LỤC 1 

 

ĐƠN VỊ……………………………… 

  

Số:        /…………… 

V/v báo cáo kết quả thực hiện các hoạt 

động hưởng ứng “Tháng hành động vì 

môi trường” năm 2020 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

      …………, ngày        ng       năm 2020 

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng 
  

Tên đơn vị: 

Địa   ỉ: 

Tên người  iên  ệ:    Email:   Điện   o i: 

 

Các nội dung chính của báo cáo: 

1. Công tác chỉ đạo thực hiện: Nêu rõ các Văn bản chỉ đạo của Quý đơn vị 

trên địa bàn triển khai “Tháng hành động vì môi trường” năm 2020.  

2. Danh mục các hoạt động tổ chức “Thàng hành động vì môi trƣờng” (chú 

ý mô tả chi tiết, đánh giá kết quả đạt được và việc duy trì trong tương lai) 

3. Chi tiết hoạt động:  

- Mô tả hoạt động 

- Nơi diễn ra 

- Mục đích 

- Các vấn đề tập trung giải quyết 

- Tác động với cộng đồng 

….. 

4. Kết quả các hoạt động (biểu mẫu kèm theo): 

- Số các hoạt động diễn ra trên địa bàn: 

- Số người tham gia: 

- Tổng lượng rác thu gom, xử lý (tính theo m
3
 hoặc tấn): 

- Tổng chiều dài, diện tích các khu vực công cộng, đường giao thông, bãi biển 

làm vệ sinh môi trường (km hoặc ha). 

- Tổng số cây xanh được trồng mới và chăm sóc (tổng số cây hoặc ha…) 

- Số công trình bảo vệ môi trường được khởi công, khánh thành, bản giao đưa 

vào sử dụng. 

- Tổ chức các buổi mít tinh, cổ động, tập huấn, hội thảo, cuộc thi: 

- Tổng số băng rôn, phướn, tờ rơi, poster được phát hành (cái): 

- Các hoạt động truyền thông, truyền hình: bài viết, phóng sự, tuyên truyền…: 

- Các hình thức khác…  

4. Những đề xuất, kiến nghị…  

5. Hình ảnh kèm theo:
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PHỤ LỤC 2: BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN HƢỞNG ỨNG CÁC HOẠT HƢỞNG ỨNG “THÁNG HÀNH 

ĐỘNG VÌ MÔI TRƢỜNG” VÀ NGÀY MÔI TRƢỜNG THẾ GIỚI NĂM 2020 

STT Tên hoạt động 

Kết quả đạt đƣợc 

Tổng số 

ngƣời  

tham gia 

Khơi 

thông 

cống 

rãnh, 

phát 

quang bụi 

rậm (m) 

Tổng số  

rác thu  

gom, xử lý  

(m
3
 hoặc tấn) 

Vệ sinh khu 

vực công 

cộng, đƣờng 

giao thông, 

bãi biển, (km 

hoặc ha) 

Số công trình 

BVMT khởi 

công, khánh 

thành, bàn 

giao, số cây 

rồng và chăm 

sóc  

 (cây hoặc ha) 

Treo  

băng rôn, 

khẩu hiệu, 

in tờ rơi, 

poster 

(chiếc) 

Phát 

thanh 

truyền 

hình 

(buổi) 

Chƣơng trình 

tập huấn, phổ 

biến kiến thức 

(số buổi/ hoặc 

số người tham 

dự) 

Khác… 

1           

2           

…           

 
Tổng cộng 

         

 

Ghi chú: 

-  B o   o n an  (  m  ìn  ản ) xin gửi về địa   ỉ  mai : dthang2@monre.gov.vn 

- Sở Tài ng yên và Môi  rường     địa p ương  à đầ  mối  ổng  ợp  ế  q ả      o   động  ưởng ứng “T  ng  àn  động vì môi 

 rường” và Ngày Môi  rường   ế giới  rên địa  àn p   trách. 
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