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KẾ HOẠCH 

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch 

Làm cho thế giới sạch hơn năm 2022 

 

Thực hiện Công văn số 2349/UBND-CN ngày 13/9/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Cao Bằng về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho 

thế giới sạch hơn năm 2022, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Hạ Lang xây dựng 

kế hoạch tổ chức thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

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

năm 2022 thông qua các hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức của cán 

bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân, các tổ chức, doanh nghiệp 

trong việc bảo vệ môi trường. 

2. Yêu cầu 

Các phòng, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện 

nghiên cứu, tổ chức các hoạt động phù hợp với đặc điểm, tình hình và điều kiện 

thực tế của cơ quan, đơn vị. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn do Australia khởi xướng, được 

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

1993 (tổ chức định kỳ vào tuần thứ 3 của tháng 9 hàng năm) và được phát triển 

quy mô sự kiện môi trường quốc tế thường niên quan trọng, thu hút sự tham gia 

của hàng trăm quốc gia, hàng triệu lượt người trên toàn cầu thông qua các hoạt 

động trọng tâm về bảo vệ môi trường, phát triển bền vững. Việt Nam tham gia 

hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn từ năm 1994 bằng nhiều loạt 

hoạt động cụ thể, thiết thực. 

Chủ đề Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2022 là “Cùng hành 

động để thay đổi thế giới”, tiếp nối chủ đề đã được phát động tại Chiến dịch Làm 

cho thế giới sạch hơn năm 2021 nhằm nâng cao công tác bảo vệ môi trường, 

hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Để hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế 

giới sạch hơn năm 2022, Chủ tịch UBND huyện giao các phòng, ban, ngành, 

UBND các xã, thị trấn và đề nghị các tổ chức đoàn thể nghiên cứu, tổ chức các 

hoạt động hưởng ứng Chiến dịch trong tháng 9 năm 2022 phù hợp với đặc điểm, 

tình hình và điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị với các nội dung 

cụ thể như sau: 

1. Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn 

- Tổ chức các hoạt động như: Mít tinh hưởng ứng, ra quân vệ sinh môi 

trường, trồng và chăm sóc cây xanh; thu gom xử lý chất thải, rác thải tại cơ quan, 



2 

 

đơn vị, trường học, cơ sở sản xuất kinh doanh; khơi thông dòng chảy, nạo vét 

kênh mương, hệ thống thoát nước, phát quang đường làng, ngõ xóm. 

-  Treo băng zôn, pano, áp phích, khẩu hiệu ở nơi công cộng, trục đường 

chính, tại trụ sở cơ quan làm việc, nơi đông người qua lại (nội dung khẩu hiệu 

kèm theo kế hoạch). 

- Tổ chức phát động hưởng ứng các phong trào như Ngày hội tái chế; Ngày 

hội sống xanh; Ngày thứ bẩy tình nguyện; Ngày chủ nhật xanh; Ngày không sử 

dụng túi nilon; Toạ đàm về công tác bảo vệ môi trường. 

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

- Phối hợp với Huyện Đoàn thanh niên tổ chức đợt ra quân hưởng ứng Chiến 

dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2022. 

- Tuyên truyền và tổ chức thực hiện các quy định của Luật Bảo vệ môi 

trường năm 2020 và các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật, tập 

trung vào các quy định mới. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và triển 

khai thực hiện nội dung Đề án phân loại, xử lý, tái chế chất thải tập trung và phân 

tán trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

- Nâng cao ý thức trong hoạt động mua sắm, tiêu dùng; giảm thiểu, hạn chế 

tối đa sử dụng túi nilon khó phân hủy và các sản phẩm nhựa dùng một lần; tăng 

cường thay thế, sử dụng các sản phẩm thải bỏ, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất 

thải, góp phần tạo nền tảng quan trọng cho xây dựng nền kinh tế tuần hoàn. 

- Cung cấp băng zôn tuyên truyền để Trung tâm Văn hóa và Truyền thông 

huyện tiến hành treo tại một số tuyến đường trung tâm huyện. 

(Kinh phí sử dụng từ nguồn sự nghiệp môi trường năm 2022) 

3. Trung tâm Văn hóa vàTruyền thông 

Thực hiện treo băng zôn tuyên truyền; xây dựng bài viết, phóng sự tuyên 

truyền các hoạt động bảo vệ môi trường, hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm 

cho thế giới sạch hơn năm 2022, tập trung vào việc phân loại, thu gom và xử lý 

chất thải rắn sinh hoạt, tuyên truyền về việc từ chối sử dụng sản phẩm nhựa dùng 

một lần và túi nilon khó phân hủy. 

Căn cứ nội dung Kế hoạch này, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương 

xây dựng, triển khai Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm 

cho thế giới sạch hơn năm 2022 và báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện 

(qua Phòng Tài nguyên và Môi trường) trước ngày 02/10/2022 để tổng hợp, báo 

cáo UBND tỉnh./. 

 
Nơi nhận: 
- TT. Huyện ủy; 

- TT. HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- MTTQ và các đoàn thể huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, TNMT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Thẩm Văn Khiêm 
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KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN 

Hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2021 

(Kèm theo Công văn số            /UBND-CN, ngày      tháng 9 năm 2021 

của Ủy ban nhân dân huyện Hạ Lang) 

 

1. Cùng hành động để thay đổi Thế giới. 

 

2. Bảo vệ môi trường - Làm giàu tương lai. 

 

3. Chống ô nhiễm chất thải nhựa - Nếu bạn không thể tái sử dụng, hãy từ 

chối sử dụng. 

 

4. Bỏ rác đúng nơiquy định, hành động nhỏ, lợi ích lớn. 

 

5. Xả rác hôm nay, gánh nặng ngày mai. 

 

6. Một thế giới trong sạch, vạn tâm hồn trong xanh. 

 

7. Hủy hoại môi trường là hủy hoại cuộc sống của chính chúng ta. 

 

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

 

9. Phân loại rác thải - Tiết kiệm xử lý. 

 

10. Hành động giản đơn - Thay đổi toàn cầu. 
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