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KẾ HOẠCH 

Truyền thông nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ môi trƣờng năm 2020 

 

Thực hiện Quyết định số 1267/QĐ-UBND ngày 20/5/2020 của UBND 

tỉnh ban hành Kế hoạch tuyên truyền thông nâng cao nhận thức về công tác bảo 

vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2020, Sở Lao động- 

Thương binh và xã hội xây dựng Kế hoạch truyền thông nâng cao nhận thức về 

công tác bảo vệ môi trường năm 2020 (sau đây gọi tắt là Kế hoạch truyền thông 

môi trường) như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Tạo phong trào bảo vệ môi trường sôi nổi, năng động và mang dấu ấn 

riêng của tỉnh. Đẩy mạnh phong trào bảo vệ môi trường tại các phòng, đơn vị 

trực thuộc Sở; các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 

góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường và trở thành 

một hoạt động mang tính xuyên suốt. 

- Tuyên truyền, vận động, kêu gọi cộng đồng thay đổi hành vi, thói quen 

trong cuộc sống hàng ngày hướng tới hành động theo nhận thức về bảo vệ môi 

trường, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe con người và 

hệ sinh thái. 

- Thông qua các hoạt động truyền thông môi trường, góp phần tổ chức 

thực hiện hiệu quả Kế hoạch xử lý các điểm đen về ô nhiễm môi trường.  

- Triển khai các hoạt động hưởng ứng bằng những hành động cụ thể, hiệu 

quả, tiết kiệm, chú trọng vào các hoạt động thực tiễn có sức lan tỏa và tác động 

mạnh mẽ đến nhận thức của cộng đồng. 

- Các hoạt động truyền thông môi trường được tổ chức đảm bảo tuân thủ 

các quy định về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Hoạt động hƣởng ứng ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2020 

1.1. Hoạt động tuyên truyền hưởng ứng chủ đề ngày Quốc tế đa dạng 

sinh học 

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng ngày Quốc tế đa dạng 

sinh học năm 2020 với chủ đề "Các giải pháp của chúng ta sẵn có ở thiên 

nhiên", cụ thể: Truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng; treo băng 

rôn, khẩu hiệu tuyên truyền chủ đề ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2020. 
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- Thời gian thực hiện: Từ ngày 22/5/2020 (ngày Quốc tế đa dạng sinh 

học) nối tiếp đến thời gian tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường 

thế giới. 

- Đơn vị thực hiện: Các đơn vị trực thuộc Sở. 

1.2. Tham gia Hội thi ảnh và viết bài hưởng ứng ngày Quốc tế đa dạng 

sinh học 

Tham gia Hội thi ảnh và viết bài về đề tài “Bảo vệ động vật hoang dã, tài 

nguyên thiên nhiên và môi trường” nhằm hưởng ứng chủ đề của ngày Quốc tế 

đa dạng sinh học năm 2020 với các đối tượng tham gia là CBCCVC, và người 

lao động của ngành do cấp có thẩm quyền tổ chức. 

2. Hoạt động hƣởng ứng ngày Môi trƣờng thế giới 

Các hoạt động tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường được tổ chức 

trước, trong và sau ngày Môi trường thế giới (ngày 05/6/2020) với chủ đề tập 

trung vào đa dạng sinh học, bao gồm các nội dung cụ thể như sau: 

2.1. Các hoạt động tuyên truyền 

Đồng loạt tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới tạo 

thành chu i các hoạt động thuộc  Tháng hành động v  môi trường , tập trung 

vào một số hoạt động ch nh như sau: 

- Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông. 

- Treo băng rôn, khẩu hiệu về chủ đề ngày Môi trường thế giới năm 2020 

tại các nơi công cộng, trụ sở cơ quan làm việc, nơi đông người qua lại nhằm 

nhắc nhở, tạo điều  iện cho mọi tổ chức, cá nhân và cộng đồng thực hiện quyền 

và ngh a vụ tham gia bảo vệ môi trường bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. 

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về mục đ ch, ý ngh a của chủ đề 

ngày Môi trường thế giới năm 2020; phát động các cuộc thi vẽ tranh về bảo vệ 

môi trường, phong trào “sáng  iến trong công tác bảo vệ môi trường”. 

- Phát hiện, biểu dương và  hen thưởng để kịp thời động viên những cá 

nhân, doanh nghiệp, tổ chức có nhiều thành tích trong bảo vệ môi trường và phát 

triển bền vững. 

2.2. Tổ chức sự kiện hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 05/6/2020 

Tổ chức sự kiện hưởng ứng ngày Môi trường thế giới với chủ đề về đa 

dạng sinh học, hoạt động nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo tồn đa dạng 

sinh học; kết hợp với hoạt động tổng vệ sinh trên toàn địa bàn tỉnh với sự tham 

gia của các cơ quan, tổ chức chính trị xã hội, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư 

cùng tham gia. 

2.3. Tổ chức thu gom bình, chai nhựa, pin,… đã cũ hết sử dụng  

Các đơn vị tổ chức cho CCVC, các đoàn viên, tham gia Chương tr nh thu 

gom bình, chai nhựa, pin,… đã cũ hết sử dụng. 
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3. Tổ chức các hoạt động truyền thông bảo vệ môi trƣờng các hồ chứa 

nƣớc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

- Tiếp tục tổ chức các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về 
bảo vệ môi trường các hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh trong năm 2020: Tiếp 

tục tăng cường hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng; 

tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc thu gom, xử lý bao bì, vỏ 

thuốc bảo vệ thực vật và vận động trồng cây xung quanh bờ hồ, sản xuất nông 

nghiệp hữu cơ. 

 4. Tham gia tập huấn triển khai các quy định pháp luật về công tác 

bảo vệ môi trƣờng 

 Cử CBCCVC tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, phổ biến các quy định 

pháp luật về bảo vệ môi trường năm 2020 do cấp có thẩm quyền tổ chức. 

5. Phát động chƣơng trình ngày thứ Bảy “xanh - sạch - đẹp” 

Các đơn vị tiếp tục triển khai chương tr nh ngày thứ Bảy “xanh - sạch - 

đẹp” 1 lần/tháng thông qua hình thức huy động CCVC tham gia dọn dẹp vệ sinh, 

xử lý ô nhiễm tại các điểm đen môi trường, tổ chức  hơi thông cống rãnh, nạo 

vét hệ thống thoát nước, trồng cây xanh, phát quang bụi rậm. 

6. Hoạt động hƣởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn 

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

Treo băng rôn, khẩu hiệu với chủ đề Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 

2020;  

7. Các hoạt động truyền thông môi trƣờng khác 

- Tổ chức ra quân đồng loạt ngày chủ nhật xanh (31/5), (30/8) và 

(15/10) 

+ Phối hợp tổ chức đồng loạt các hoạt động hưởng ứng phong trào chống 

rác thải nhựa; xử lý hiệu quả các khu vực, điểm ô nhiễm môi trường ở khu dân 

cư, nơi công cộng, lô đất trống, cống rãnh. Vận động Nhân dân phân loại rác 

thải tại nguồn, bỏ rác đúng nơi quy định, thành lập và duy trì hoạt động của các 

đội tự quản về bảo vệ môi trường tại đơn vị. Tổ chức ra quân đồng loạt làm 

trồng cây xanh nơi công cộng, vệ sinh môi trường, tổ chức  hơi thông cống 

rãnh, nạo vét hệ thống thoát nước; xóa các quảng cáo, rao vặt sai quy định.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Văn phòng Sở theo dõi,  iểm tra việc triển  hai, thực hiện của các đơn 

vị. Định  ỳ tham mưu Sở tổ chức sơ, tổng  ết và báo cáo về Sở Tài nguyên và 

Môi trường tỉnh theo quy định.  

2. Các phòng cơ quan Sở, các đơn vị trực thuộc căn cứ chức năng, nhiệm 

vụ tổ chức triển khai Kế hoạch này đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định. 

Định kỳ 06 tháng (trước ngày 10/5), năm (trước ngày 10/11) báo cáo kết quả 

thực hiện về Sở (qua Văn phòng Sở). 
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Trên đây là Kế hoạch truyền thông nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ 

môi trường năm 2020 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở TNMT tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng chuyên môn Sở; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

Huỳnh Văn Danh 
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