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Số:          / UBND-KTTH 

V/v tổ chức các hoạt động 

hưởng ứng Chiến dịch làm cho 

thế giới sạch hơn năm 2022 

  Ninh Thuận, ngày       tháng 9  năm 2022 

 

 

                                  Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn (sau đây gọi tắt là Chiến dịch) được 

Chương trình Môi trường Liên hợp quốc phát động trên phạm vi toàn cầu vào 

tuần thứ 03 của tháng 9 hằng năm nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kêu 

gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và cộng đồng tham gia các hoạt động cải 

thiện và bảo vệ môi trường.  

Thực hiện Văn bản số 5352/BTNMT-TTTT ngày 12/9/2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường, tiếp nối chủ đề đã được phát động tại Chiến dịch làm cho 

thế giới sạch hơn năm 2021 (Cùng hành động để thay đổi thế giới) và để các 

hoạt động hưởng ứng Chiến dịch được tổ chức hiệu quả, thiết thực, Ủy ban nhân 

dân tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện một số nội dung 

công việc hưởng ứng Chiến dịch như sau: 

1. Các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn:  

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn 

năm 2022 phù hợp với thực tiễn trên địa bàn tỉnh; sáng tạo, đổi mới cách thức tổ 

chức tuyên truyền về chủ đề, thông điệp hưởng ứng Chiến dịch theo hướng tiết 

kiệm, hiệu quả, có sức lan tỏa, ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức của cộng 

đồng; tăng cường tuyên truyền qua các kênh thông tin đại chúng, treo băng rôn, 

pano, áp phích tại các khu vực công cộng, đường phố, trụ sở cơ quan làm việc 

và các địa điểm phù hợp. Tập trung tuyên truyền các hoạt động phân loại chất 

thải tại nguồn, giảm thiểu phát sinh chất thải, tăng cường tái sử dụng, tái chế 

chất thải; từ chối sử dụng sản phẩm nhựa sử dụng một lần và túi ni lông khó 

phân hủy; khuyến khích phát triển, sử dụng các sản phẩm thay thế thân thiện với 

môi trường; đồng thời đẩy mạnh việc tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và các 

hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2022 trên địa 

bàn toàn tỉnh. 

- Hướng dẫn, tuyên truyền, vận động các siêu thị, chuỗi cung ứng thực 

phẩm, hàng hoá, các chủ cơ sở kinh doanh, sản xuất, dịch vụ, cửa hàng tạp hoá 

trong các hoạt động mua sắm, giao đồ ăn, thực phẩm, đồ uống trên địa bàn giảm 

thiểu, hạn chế sử dụng túi, bao bì nhựa và các sản phẩm nhựa khó phân huỷ, sử 

dụng một lần (ống hút nhựa, hộp xốp, cốc nhựa,…) để chứa, bao gói, sử dụng 
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các sản phẩm, hàng hoá; tăng cường thay thế, sử dụng bằng các sản phẩm thân 

thiện với môi trường. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về bảo 

vệ môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 bằng các hình thức phù 

hợp đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn để hiểu rõ 

và thực hiện. Lồng ghép, thúc đẩy các mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh 

trong xây dựng và thực hiện phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. 

- Các cơ quan truyền thông, báo chí, đài phát thanh, truyền hình tăng thời 

lượng đưa tin, bài, phóng sự, chuyên trang, chuyên mục, sản phẩm truyền thông 

đa phương tiện về các hoạt động bảo vệ môi trường để người dân dễ dàng tiếp 

cận và thực hiện; đặc biệt chú trọng tuyên truyền các nội dung trọng tâm theo 

hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường nhằm hưởng ứng Chiến dịch làm 

cho thế giới sạch hơn năm 2022. 

- Giới thiệu các hoạt động nổi bật, phổ biến các mô hình, giải pháp bảo vệ 

môi trường hiệu quả. Qua đó kịp thời động viên, biểu dương, khen thưởng 

những tập thể, doanh nghiệp, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong việc sử dụng 

hợp lý tài nguyên, quản lý, giải pháp, sáng kiến thiết thực, hiệu quả trong công 

tác bảo vệ môi trường. 

- Tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc thu gom, vận chuyển, xử lý các loại 

chất thải phát sinh trên địa bàn theo đúng quy định; tập trung giải quyết triệt để 

các vấn đề ô nhiễm môi trường gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sinh kế 

người dân. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra và xử phạt nghiêm những 

hành vi vi phạm pháp luật trong quản lý chất thải và bảo vệ môi trường, đặc biệt 

chú trọng công tác vệ sinh, cải thiện chất lượng môi trường khu vực đô thị và 

nông thôn nhằm hỗ trợ một cách tích cực và hiệu quả cho hoạt động phòng, 

chống dịch bệnh.  

- Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 4316/KH-UBND ngày 

03/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái 

chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Kế hoạch 

số 1249/KH-UBND ngày 27/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện 

nhiệm vụ trọng tâm và bứt phá thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường năm 2022 trên 

địa bàn tỉnh. 

2. Thời gian thực hiện:  

Từ ngày 19/9/2022 đến ngày 25/9/2022. 

3. Tổ chức thực hiện: 

3.1. Sở Tài nguyên và Môi trường: 

- Cung cấp các nội dung, tài liệu cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành 

phố và các đơn vị liên quan trong tỉnh để phục vụ công tác tuyên truyền hưởng 

ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022; 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình bảo vệ môi trường đối với các 

cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, kịp thời phát hiện, xử lý kịp thời, hạn chế 

gây ô nhiễm môi trường; phối hợp, hỗ trợ các xã ven biển tuyên truyền, phổ 
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biến, giáo dục pháp luật và bảo vệ môi trường, nâng cao ý thức, trách nhiệm của 

người dân, cộng đồng trong việc bảo vệ, giữ gìn, đảm bảo vệ sinh môi trường 

khu vực ven biển và trên địa bàn. 

- Tiếp tục thực hiện và theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương 

triển khai thực hiện Kế hoạch số 4316/KH-UBND ngày 03/12/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu 

chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; tổ chức thực hiện và hoàn thành các 

chỉ tiêu, nhiệm vụ tại Kế hoạch số 1249/KH-UBND ngày 27/3/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm và bứt phá thuộc lĩnh vực 

bảo vệ môi trường năm 2022 trên địa bàn tỉnh; Đề án “Quản lý rác thải bền 

vững khu vực biển Bình Sơn - Ninh Chữ”. 

- Theo dõi, đánh giá tình hình triển khai, thực hiện các hoạt động hưởng 

ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022 của các cơ quan, đơn vị, địa 

phương; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện cho Bộ Tài nguyên và Môi trường 

và Ủy ban nhân dân tỉnh. 

3.2. Sở Công thương: 

Tổ chức hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận các 

thông tin liên quan đến sử dụng năng lượng tái tạo trong sản xuất và kinh doanh; 

sử dụng công nghệ sản xuất tiết kiệm tài nguyên; khuyến khích trao đổi và sử 

dụng các sản phẩm tái chế; ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ để tiết kiệm 

năng lượng; tổ chức vận động các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, trung tâm 

thương mại, siêu thị, chợ ở đô thị trên địa bàn tỉnh hạn chế sử dụng nhựa, giảm 

thiểu đóng gói bao bì sản phẩm bằng nhựa và ni lông, tăng cường sử dụng các 

sản phẩm từ vật liệu thân thiện với môi trường thay thế túi ni lông, sử dụng các 

sản phẩm nhựa có khả năng tái chế, tái sử dụng. 

3.3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: 

- Tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc thu gom, vận chuyển, xử lý các loại 

chất thải phát sinh theo đúng quy định và dọn dẹp vệ sinh trên địa bàn, nhất là 

các khu vực tập kết rác không đúng quy định, các khu vực dân cư ven biển, khu 

vực các kè ven biển ở quy mô cấp huyện và cấp xã. 

- Chỉ đạo tổ chức các hoạt động truyền thông, tuyên truyền nhằm nâng 

cao ý thức trách nhiệm của người dân, cộng đồng trong việc bảo vệ, giữ gìn, 

đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn. 

3.4. Các sở, ban, ngành, tổ chức Mặt trận, Hội, đoàn thể:  

Căn cứ hướng dẫn hoạt động hưởng ứng nêu tại mục II của Kế hoạch và 

điều kiện thực tế, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới 

sạch hơn năm 2022 thiết thực, hiệu quả; tiếp tục xây dựng và duy trì, nhân rộng 

các mô hình điểm khu dân cư bảo vệ môi trường; vận động các tầng lớp Nhân 

dân tham gia tích cực vào các hoạt động giữ gìn vệ sinh môi trường tại địa bàn 

dân cư và nơi làm việc. 

4. Tổng kết báo cáo: 

Các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tổng kết và gửi báo 

cáo kết quả triển khai thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tài 
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nguyên và Môi trường) trước ngày 10/10/2022. Giao Sở Tài nguyên và Môi 

trường tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện cho Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tài 

nguyên và Môi trường trước ngày 15/10/2022. 
 

Ghi chú: Thông tin, tài liệu truyền thông Chiến dịch Làm cho thế giới 

sạch hơn năm 2022 được 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 http://monremedia.vn/; Tổng cục Môi 

trường, địa chỉ http://vea.gov.vn/; Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh 

Thuận, địa chỉ: http://sotnmt.ninhthuan.gov.vn/tailieuthamkhao.aspx/ 

 

 

Nơi nhận:   KT. CHỦ TỊCH 
Nơi nhận: 
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (báo cáo); 
- Tổng cục Môi trường; 
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (báo cáo); 
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; 
- UBMTTQVN tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- Các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; 
- Báo Ninh Thuận, Đài PT và TH tỉnh; 
- VPUB: LĐ, KTTH, VXNV, TCDNC; 
- Lưu: Văn thư.           TT 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

  
 

 

Lê Huyền 
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PHỤ LỤC 

NỘI DUNG KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN  

(Kèm theo Công văn số             /UBND-KTTH ngày     tháng 9 năm 2022 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận) 

 

 

1. Nhiệt liệt hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022; 

2. Môi trường là cuộc sống - Cuộc sống là môi trường; 

3. Cùng hành động để thay đổi thế giới; 

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

5. Nói KHÔNG với rác thải nhựa, nói CÓ với tiêu dùng xanh; 

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

7. Hãy sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường; 

8. Hãy kiểm soát rác thải nhựa, vấn đề cấp bách toàn cầu; 

9. Tái sử dụng và tái chế rác thải là tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường; 

10. Mỗi người một hành động vì môi trường xanh - sạch - đẹp. 

 

 

 


		2022-09-19T07:30:27+0700


		2022-09-19T10:24:12+0700


		2022-09-19T10:24:29+0700


		2022-09-19T10:24:47+0700


		2022-09-19T10:25:11+0700


		vpubnd@ninhthuan.gov.vn
	2022-09-19T10:26:00+0700


		vpubnd@ninhthuan.gov.vn
	2022-09-19T10:26:25+0700




