UBND TỈNH BÌNH THUẬN

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG
Số: 4553 /STNMT-CCBVMT
V/v tổ chức các hoạt động hưởng
ứng Chiến dịch Làm cho thế giới
sạch hơn năm 2017.

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Thuận, ngày 31 tháng 8 năm 2017

Kính gửi:
- Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Các Sở, Ban, Ngành trong tỉnh;
- Các tổ chức chính trị - xã hội, Đoàn thể trong tỉnh;
- UBND các Huyện, Thị xã, Thành phố trong tỉnh,
Thực hiện Công văn số 4313/BTNMT-TCMT ngày 24 tháng 8 năm 2017
của Bộ Tài nguyên và Môi trường về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến
dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2017 với chủ đề “Quản lý rác thải vì môi
trường nông thôn bền vững” sẽ diễn ra vào tuần thứ 3 tháng 9 năm 2017. Sở
Tài nguyên và Môi trường đề nghị các Sở, Ban, Ngành, các tổ chức, chính trị xã
hội, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm, chỉ đạo các cơ
quan, đơn vị trực thuộc thực hiện một số hoạt động sau đây:
1. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính
sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác bảo vệ môi trường như: Nghị
quyết số 24-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương
Đảng (khóa XI) về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý
tài nguyên và bảo vệ môi trường; Luật Bảo vệ môi trường năm 2014; Nghị quyết
số 35/NQ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ về một số vấn đề cấp
bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31 tháng 8
năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về
bảo vệ môi trường … Tổ chức và đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận
động, giáo dục cán bộ và người dân nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường;
tạo dư luận và áp lực xã hội lên án những hành vi gây ô nhiễm môi trường, vi
phạm pháp luật bảo vệ môi trường …
2. Tổ chức mít tinh, vận động cộng đồng tham gia các hoạt động cụ thể,
thiết thực hưởng ứng Chiến dịch như: Diễu hành, cổ động bảo vệ môi trường;
Đồng loạt ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom xử lý chất thải, rác thải; giải
quyết những vấn đề môi trường bức xúc, tồn đọng trên địa bàn dân cư, cơ quan,
đơn vị, trường học, cơ sở sản xuất, kinh doanh; khơi thông dòng chảy, nạo vét
kênh mương, ao hồ hệ thống thoát nước; tổ chức các lớp học 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 dâng sinh học; trồng rừng, trồng cây xanh phủ xanh đất
trống, đồi trọc; trao đổi sản phẩm tái chế, ngày hội sống xanh …

3. Treo băng rôn, khẩu hiệu, panô, áp phích tuyên truyền về chủ đề bảo
vệ môi trường ở nơi công cộng, các đường phố chính, tại trụ sở cơ quan làm
việc, nơi đông người qua lại trong thời gian tuần thứ 3 tháng 9 năm 2017,
nhằm nhắc nhở mọi người cùng hành động bảo vệ môi trường; tạo điều kiện cho
mọi tổ chức, cá nhân và cộng đồng thực hiện quyền và nghĩa vụ tham gia bảo vệ
môi trường bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.
4. Biểu dương, khen thưởng những cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức có
nhiều thành tích trong các hoạt động bảo vệ môi trường, phát triển bền vững.
5. Đề nghị Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh-Truyền hình Bình Thuận và
Đài Phát thanh-Truyền hình các địa phương tăng thời lượng phát sóng, xây dựng
chuyên trang, chương trình cổ động, bài viết, phóng sự về bảo vệ môi trường
khu vực đô thị nói chung và Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2017
nói riêng.
Đề nghị các cơ quan, đơn vị xây dựng Kế hoạch triển khai, tổ chức các
hoạt động cụ thể và thiết thực để hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch
hơn năm 2017 đạt hiệu quả cao. Đồng thời sau đợt hưởng ứng, kết quả các hoạt
động hưởng ứng của Chiến dịch gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước
(thông qua Chi Cục Bảo vệ môi trường, địa chỉ mail: ccbvmt@stnmt.binhthuan.
gov.vn) ngày 30/9/2017 để Sở tổng hợp báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường,
UBND tỉnh (theo các nội dung tại mẫu đính kèm).
Trên đây là hướng dẫn triển khai tổ chức hưởng ứng Chiến dịch Làm cho
thế giới sạch hơn năm 2017, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các Sở, ban,
ngành, đoàn thể và các địa phương tích cực tham gia hưởng ứng.
Thông tin chi tiết và tài liệu hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng
Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2017 tại website: www.vea.gov.vn./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ TN&MT (b/cáo);
- Tổng cục MT (b/cáo);
- UBND Tỉnh (b/cáo);
- Báo Bình Thuận;
P/hợp
- Đài PT & TH Bình Thuận;
- Phòng TN&MT các huyện, thị xã, Tp (t/hiện);
- Website Sở TNMT;
Người ký: Sở Tài
- Lưu: VT, CCBVMT(CA47b).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM
ĐỐC
Người ký: Đỗ Văn Thái

nguyên và Môi
trường tỉnh Bình
Thuận
Email:
stnmt@binhthuan.g
ov.vn
Cơ quan: Ủy ban
Nhân dân tỉnh Bình
Thuận
Thời gian ký:
06.09.2017 13:54:25
+07:00
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Email:
thaidv@stnmt.binhthua
n.gov.vn
Cơ quan: Sở Tài
nguyên và Môi trường,
Tỉnh Bình Thuận
Thời gian ký:
06.09.2017 06:19:20
+07:00

Đỗ Văn Thái

ĐƠN VỊ………………………………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:
/……………
V/v báo cáo kết quả thực hiện Chiến dịch
Làm cho thế giới sạch hơn 2017

…………, ngày

tháng

năm 2017

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN
CHIẾN DỊCH LÀM CHO THẾ GIỚI SẠCH HƠN NĂM 2017
Tên đơn vị:
Địa chỉ:
Tên người liên hệ:

Email:

Điện thoại:

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 Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn và các văn bản có liên
quan).
2. Chi tiết hoạt động: (Báo cáo chi tiết về việc lựa chọn điểm nóng về rác thải
tại khu vực đô thị; các hoạt động truyền thông, các hoạt động tại hiện trường; các hoạt
động phát hiện, biểu dương…)
- Mô tả hoạt động
- Nơi diễn ra
- Mục đích
- Các vấn đề tập trung giải quyết
- Tác động với cộng đồng
- Các sáng kiến so với các năm trước
…..
3. Kết quả các hoạt động (biểu mẫu kèm theo):
- Số đơn vị tham gia (quận/huyện; công ty/doanh nghiệp; trường học.):
- Số người tham gia:
- Tổng lượng rác thu gom, xử lý (tính theo m3 hoặc tấn):
- Tổng chiều dài rãnh được khoi thông (m):
- Tổng các công trình cấp thoát nước (hoặc công trình bảo vệ môi trường được
duy tu, bảo dưỡng…):
- Tổng số cây xanh được trồng mới (tổng số cây hoặc ha…)
- Diện tích cây xanh được chăm sóc (ha):
- Tổ chức các buổi mít tinh, cổ động, tập huấn, hội thảo, cuộc thi..:
- 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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BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN HƢỞNG ỨNG CHIẾN DỊCH LÀM CHO THẾ GIỚI SẠCH HƠN 2017
Vệ sinh
Phát quang
Tổng số
Trồng và
Treo
Tên đơn vị
Tổng số Khơi thông
giếng nƣớc,
bụi rậm,
Phát thanh Hoạt
rác thu
chăm sóc băng rôn,
STT (quận, huyện,
ngƣời cống rãnh
công trình
đƣờng
truyền hình động
gom, xử lý
cây xanh khẩu hiệu
doanh nghiệp…) tham gia
(m)
(buổi)
xử lý…
giao thông…
khác…
3
(m hoặc tấn)
(cây hoặc ha) (chiếc)
(chiếc)
(km)
1
2
…
Tổng cộng
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