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Buôn Ma Thuột, ngày 4 tháng 6 năm 2022 

KẾ HOẠCH  
V/v triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6, Tháng hành 

động vì môi trường năm 2022 

Thực hiện Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 30/5/2022 của UBND tỉnh về việc triển 

khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6, Tháng hành động vì môi 

trường năm 2022; 

Căn cứ Công văn số 1470/STNMT-MT ngày 31/5/2022 của Sở Tài Nguyên và Môi 

trường về việc hướng dẫn triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05 

tháng 6, Tháng hành động vì môi trường năm 2022; 

Căn cứ Công văn số 885/ SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 3/6/2022 của  Sở Giáo dục và 

Đào tạo về việc hướng dẫn triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 

05 tháng 6, Tháng hành động vì môi trường năm 2022, 

 Nhà trường xây dụng kế hoạch kế hoạch tháng hành động vì môi trường thế giới 05 

tháng 6 năm 2022 như sau: 

 

 

Ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6 năm 2022 được Chương trình Môi trường Liên 

hợp quốc (UNEP) phát động với chủ đề “Chỉ một Trái đất” (Only One Earth) nhằm truyền 

tải ý nghĩa thông điệp cùng xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên. 



Ngày 4/6/2022, Đơn vị THPT Lê Quý Đôn đã ban hành Kế hoạch số 44/KH-LQĐ 

về Tổ chức các hoạt động “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng ngày Môi trường 

thế giới 05 tháng 6. Theo đó: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1. Ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6 năm 2022 được Chương trình Môi trường Liên hợp 

quốc (UNEP) phát động với chủ đề “Chỉ một Trái đất” (Only One Earth) nhằm truyền tải ý 

nghĩa thông điệp cùng xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên. 

Tiếp nối lời kêu gọi bảo vệ Trái đất, bảo vệ mối quan hệ hài hòa và bền vững giữa con 

người và thiên nhiên. Việc xây dựng kế hoạch này nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ môi 

trường (BVMT) đơn vị bằng các hành động cụ thể với phương châm hiệu quả, thiết thực, đảm 

bảo phong trào được duy trì thường xuyên, tạo một bước chuyển biến mới trong công tác 

BVMT. 

2. Tác động và nâng cao nhận thức đối với tập thể các bộ phận trực thuộc và đối với từng cán 

bộ, công chức, nhân viên lao động về trách nhiệm BVMT. Tạo thói quen trong ý thức và hành 

động nhằm đảo bảm vệ sinh môi trường, BVMT. 

3. Việc thực hiện hưởng ứng các hoạt động của “Tháng hành động vì môi trường” hưởng 

ứng ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6 năm 2022 phải phù hợp với điều kiện thực tế của 

đơn vị để từ đó lựa chọn các hành động cụ thể, thiết thực. 

II. NHỮNG NỘI DUNG TRỌNG TÂM CẦN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN: 

Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của đơn vị, Nhà trường triển khai một số chương trình BVMT 

như sau: 

1. Vận động, tuyên truyền, giáo dục CB,CC,VC và người lao động tại cơ quan nâng cao nhận 

thức về BVMT như tích cực trồng, chăm sóc cây xanh, thảm cỏ, xử lý chất thải sinh hoạt, 

chất thải rắn gây ô nhiễm môi trường; thường xuyên làm vệ sinh các hệ thống công trình vệ 

sinh nơi công cộng trong đơn vị. 

2. Thực hiện vệ sinh theo quy định tại cơ quan, đơn vị, nơi làm việc; làm vệ sinh sạch sẽ khu 

vệ sinh, khu hành lang, khu nhà để xe hoặc nơi tập trung đông người.   



3. Đơn vị thực hiện đúng quy định về BVMT như xử lý chất thải rắn, chất thải, khói, khí bụi 

độc hại nguy hiểm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. 

III. HÌNH THỨC THỰC HIỆN: 

1. Thời gian: Từ ngày 5/6/2022 đến 20/7/2022. 

2. Hình thức: 

- Tổ chức tuyên truyền, vận động, giáo dục CB,CC,VC và người lao động tại cơ quan, nâng 

cao nhận thức về BVMT; tạo dư luận và áp lực xã hội lên những hành vi gây ô nhiễm môi 

trường, vi phạm pháp luật BVMT; tuyên truyền, phổ biến và khuyến khích sử dụng công 

nghệ, sản phẩm thân thiện với môi trường, ít tiêu hao nhiên liệu, hạn chế sử dụng nguồn 

nguyên, nhiên liệu thiên nhiên có phát sinh khí thải gây ô nhiễm môi trường; 

- Tổ chức lễ phát động, ra quân làm sạch cơ quan công sở nơi làm việc, nơi công cộng; khơi 

thông cống rãnh, thu gom, xử lý rác thải nhằm tạo cảnh quan vệ sinh môi trường sạch đẹp. 

Phát động phong trào trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh tại đơn vị làm việc. 

- Treo băng rôn, panô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền về chủ đề BVMT, bảo vệ thiên nhiên 

tại công sở, nơi công cộng, nơi đông người qua lại nhằm nhắc nhở mọi người cùng hành động 

BVMT, coi đó là hành động thiết thực, cụ thể hưởng ứng “Tháng hành động vì môi trường”. 

Treo băng rôn, pano, áp phích được làm từ các vật liệu thân thiện với môi trường về chủ 

đề bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường của đơn vị, với các nội dung sau: 

Nhiệt liệt hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2022; 

Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường năm 2022; 

Cùng hành động để bảo tồn thiên nhiên, điều hòa khí hậu, giảm thiểu ô nhiễm; 

Sử dụng nguồn nguyên liệu xanh là góp phần bảo vệ môi trường; 

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

Cùng liên kết chống lại biến đổi khí hậu và ngăn chặn sự phá hủy hệ sinh thái toàn cầu; 

Nâng cao chất lượng môi trường kích thích phát triển kinh tế và chống lại đói nghèo; 

Ngăn chặn và đảo ngược sự mất mát của các hệ sinh thái và đa dạng sinh học; 

Hãy sử dụng đồ dùng từ vật liệu tái chế; 

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

Hành động vì thiên nhiên - Trách nhiệm của chúng ta; 



Gần gũi với thiên nhiên giúp chúng ta khỏe mạnh hơn; 

Mỗi người đều có thể làm cho môi trường sống trong lành hơn; 

Trồng thêm một cây xanh là thêm một hành động bảo vệ môi trường; 

Trước khi chặt một cây, hãy trồng một rừng cây; 

Giải quyết ô nhiễm nhựa và nilon; 

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa phải đi đôi với bảo vệ môi trường. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Người đứng đầu đơn vị và trưởng các bộ phận có trách nhiệm phổ biến, quán triệt nội dung 

Kế hoạch đến toàn thể CB, CC, VC , người lao động trong đơn vị. Đồng thời theo chức năng, 

nhiệm vụ, có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung được giao tại kế hoạch này. 

2. Đơn vị THPT Lê Quý Đôn chủ trì giao nhiệm Đoàn thể, các bộ phận liên quan treo băng 

rôn để hưởng ứng “Tháng hành động vì môi trường”.  Nội dung băng rôn:  

“Cùng hành động để bảo tồn thiên nhiên, điều hòa khí hậu, giảm thiểu ô nhiễm”. 

3. Đoàn thể triển khai kế hoạch tiến hành vệ sinh sạch sẽ môi trường xung quanh đơn vị 

trường; thực hiện treo băng rôn hưởng ứng tháng hành động vì môi trường tại đơn vị. 

4. Công đoàn trường theo dõi việc thực hiện Kế hoạch này tại cơ quan và tổng hợp, báo cáo 

kết quả về văn thư trước ngày 21/7/2022 theo quy định. 

5. Ban biên tập trang Web, Zalo, fanpage, … các kênh thông tin chính thống của nhà trường: 

Đăng tải nội dung kế hoạch này để tuyên truyền sâu rộng kế hoạch góp phần nâng cao nhận 

thức cộng đồng. 

6. Người đứng đầu các bộ phận: 

- Có trách nhiệm phổ biến, quán triệt nội dung kế hoạch đến toàn thể tổ viên. Đồng thời theo 

chức năng, nhiệm vụ, có trách nhiệm triển khai thực hiện tốt các nội dung trọng tâm được 

nêu tại Kế hoạch. 

- Tiến hành rà soát, kiểm tra, đánh giá các nguy cơ, rủi ro về ô nhiễm môi trường; Xây dựng 

quy trình phân loại, thu gom phế thải nhựa; tăng cường sử dụng các sản phẩm từ vật liệu thân 

thiện với môi trường thay thế túi nilon, sử dụng các sản phẩm nhựa có khả năng tự tái chế, 

tái sử dụng; tham gia trồng thêm cây xanh xung quanh khuôn viên cơ sở; phát động hưởng 



ứng phong trào thông qua việc tổ chức rà soát, đánh giá lại thiết bị, công nghệ sản xuất và xử 

lý môi trường; đầu tư nâng cấp, thay thế các thiết bị, máy móc các công trình xử lý môi trường 

không đáp ứng yêu cầu. 

- Treo băng rôn để hưởng ứng “tháng hành động vì môi trường”. Nội dung băng rôn: “Sử 

dụng nguồn nguyên liệu xanh là góp phần bảo vệ môi trường”. Khuyến khích CB,CC,VC 

và người lao động tham gia xã hội hóa công tác BVMT, thực hiện trách nhiệm xã hội trong 

đó có trách nhiệm bảo vệ môi trường; Khuyến khích treo băng rôn, pano, áp phích được làm 

từ các vật liệu thân thiện với môi trường. 

7. Đối với cá nhân CB,CC,VC và người lao động: Đồng hành tuyên truyền đến CMHS, HS, 

người thân và gia đình các nội dung trọng tâm được nêu tại Kế hoạch. 

8. Phát hiện, biểu dương, khen thưởng để động viên kịp thời những cá nhân, tập thể có 

nhiều thành tích xuất sắc trong bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học. 

 

 
Nơi nhận:            

- Như Kính gửi; 

- Lưu: VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

(đã ký) 

 

NGUYỄN THỊ XUÂN HƯƠNG 

 


