
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH NAM ĐỊNH 

Số:         /KH-UBND 

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

Nam Định, ngày         tháng 5 năm 2022 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học,                           
Ngày Môi trường thế giới và Tháng hành động vì môi trường năm 2022 

  

Thực hiện Văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường số: 2442/BTNMT- 
TCMT ngày 10/5/2022 về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa 
dạng sinh học năm 2022; 2472/BTNMT-TTTT ngày 11/5/2022 về tổ chức các 
hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Tháng hành động vì môi 
trường năm 2022, UBND tỉnh xây dựng kế hoạch như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Phát động "Tháng hành động vì môi trường" trong thời gian từ nay đến hết 
tháng 7/2022 với các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới. Lồng ghép 
các hoạt động bảo vệ môi trường vào các chương trình, kế hoạch hoạt động của 
cơ quan, đơn vị, địa phương. Huy động sức mạnh của tập thể, các tổ chức, đoàn 
thể, hiệp hội doanh nghiệp để tổ chức các hoạt động thiết thực, phù hợp với điều 
kiện cụ thể của từng địa phương, đơn vị. 

- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng tới chính quyền các cấp, các ngành, Ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên và mọi tầng lớp nhân dân 
trong tỉnh cùng chung tay và có những hành động cụ thể, thiết thực vì thiên nhiên 
và trái đất với chủ đề Ngày Môi trường thế giới năm 2022 “Chỉ một Trái đất” 
(Only One Earth); chủ đề Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2022 “Xây dựng 
một tương lai chung cho mọi sự sống” (Building a shared future for all life), áp 
dụng các giải pháp dựa vào thiên nhiên để giải quyết các vấn đề biến đổi khí hậu, 
sức khỏe, an ninh lương thực, hướng tới mục tiêu toàn cầu đến năm 2050 là 
“Sống hài hòa với thiên nhiên”. 

II. NỘI DUNG 

1. Tiếp tục thực hiện đồng bộ quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Nam 
Định đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại 
Quyết định số 2894/QĐ-UBND ngày 18/12/2018, trong đó chú trọng thực hiện 
nhiệm vụ và các giải pháp: 

- Tăng cường tuyên truyền, truyền thông về vai trò, tầm quan trọng của đa 
dạng sinh học; mô hình, giải pháp sử dụng hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên 
thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học; sự tham gia của cộng đồng trong công tác 
bảo tồn, phục hồi, sử dụng bền vững đa dạng sinh học, di sản thiên nhiên; thúc 
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đẩy tiêu dùng bền vững và có trách nhiệm, không sử dụng các sản phẩm có nguồn 
gốc từ động vật hoang dã và đồ nhựa sử dụng một lần. 

- Lồng ghép bảo tồn đa dạng sinh học trong các kế hoạch phát triển kinh tế 
của địa phương có tác động nhiều đến đa dạng sinh học như nông, lâm, ngư 
nghiệp, du lịch, giao thông, phát triển năng lượng tái tạo; quản lý và sử dụng tài 
nguyên đất, nhất là các khu vực bảo tồn cần được ưu tiên trong quy hoạch tỉnh. 

- Tăng cường các hoạt động kiểm soát buôn bán động vật hoang dã, khai 
thác các loài hoang dã di cư theo Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 23/7/2020 của Thủ 
tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã; quản lý, 
kiểm soát loài ngoại lai xâm hại theo Chỉ thị số 42/CT-TTg ngày 08/12/2020 của 
Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý, kiểm soát loài ngoại lai 
xâm hại. Kiểm soát các tác động tới đa dạng sinh học như: Hoạt động chuyển đổi 
mục đích sử dụng đất, mặt nước; phương thức canh tác, khai thác kém bền vững; 
sinh vật ngoại lai xâm hại và các hoạt động gây ô nhiễm môi trường... 

- Xây dựng và phát triển cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học, hướng tới việc số 
hóa công tác quản lý, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học. Thực hiện các giải 
pháp phục hồi hệ sinh thái; thiết lập, củng cố hệ thống thông tin về đa dạng sinh 
học, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để kết nối với địa phương và từng 
vùng di sản thiên nhiên; xây dựng và thực hiện dự án chuyển đổi số; tăng cường 
năng lực, hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị, công cụ và thực hiện điều tra, kiểm kê, 
quan trắc, lập báo cáo và xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu về đa dạng sinh học. 

- Thực hiện các chương trình, dự án, nhiệm vụ phục hồi hệ sinh thái như:  

+ Đối với hệ sinh thái rừng: Thực hiện các dự án trồng cây xanh; triển khai 
các hoạt động hỗ trợ quá trình tái sinh tự nhiên; phục hồi hệ sinh thái rừng theo 
phương pháp tiếp cận cảnh quan;…  

+ Đối với hệ sinh thái hồ, sông: Thu gom rác hai bên bờ và trên mặt nước; 
trồng cây xung quanh/hai bên hồ, sông; tuyên truyền nhằm khai thác đúng mức và 
đúng cách các loài thủy sản;…  

+ Đối với hệ sinh thái biển và ven biển: Thu gom rác thải; phục hồi thảm 
thực vật trên mặt nước và sống trong nước; triển khai hoạt động đánh bắt hải sản 
bền vững… 

2. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế, tổ chức “Tháng 
hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Quốc tế 
Đa dạng sinh học năm 2022 có sức lan tỏa, ảnh hưởng đến nhận thức của cộng 
đồng và kêu gọi các tổ chức, cá nhân cùng chung tay phục hồi hệ sinh thái, bảo 
tồn đa dạng sinh học 

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu Luật Bảo vệ môi trường năm 
2020; Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh 
học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 
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28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Giới thiệu các mô hình, giải pháp phục hồi 
hệ sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học; mô hình thu gom, phân loại, xử lý rác thải 
tại hộ gia đình, góp phần xây dựng, duy trì tiêu chí môi trường trong nông thôn 
mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Khuyến khích sản xuất và 
tiêu dùng bền vững, thân thiện với môi trường, hạn chế rác thải nhựa; đẩy mạnh 
công tác phối hợp với các cơ quan, tổ chức đoàn thể, cơ quan thông tấn báo chí 
trong công tác tuyên truyền về bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng 
sinh học;… 

- Tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường: Tổ chức các cuộc thi về bảo vệ 
môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học; tổng vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, 
tuyến đường hoa, cây cảnh; thu gom xử lý chất thải;... 

- Tăng cường kiểm soát việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải; tập trung 
các nguồn lực để giải quyết các vấn đề ô nhiễm môi trường từ chất thải gây ảnh 
hưởng trực tiếp đến đời sống và sinh kế của người dân; khuyến khích tổ chức khởi 
công, xây dựng và bàn giao các công trình bảo vệ môi trường phục vụ lợi ích của 
cộng đồng. 

- Treo băng rôn, pano, áp phích tuyên truyền (được làm từ các vật liệu thân 
thiện với môi trường như: Bảng điện tử, chất liệu giấy hoặc vải,...) tại các khu vực 
công cộng, trụ sở cơ quan làm việc, các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, nơi 
đông người qua lại, các địa điểm phù hợp. (Chi tiết danh mục khẩu hiệu tuyên 
truyền tại Phụ lục đính kèm theo) 

- Các cơ quan truyền thông, báo chí, đài phát thanh - truyền hình tăng thời 
lượng đưa tin, bài, phóng sự, chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về chủ đề, 
thông điệp và các hoạt động phù hợp “Tháng hành động vì môi trường” hưởng 
ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2022. 

3. Đối với các Sở, ban, ngành, UBND các cấp cần xác định nhiệm vụ trọng 
tâm nhằm giải quyết tốt các vấn đề môi trường, bảo vệ thiên nhiên và phát triển đa 
dạng sinh học, tài nguyên biển (các huyện ven biển). Đưa tin, bài, chuyên mục 
bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học trên website của cơ quan. Tăng 
cường kiểm soát, phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn. Tập trung 
các nguồn lực giải quyết triệt để các vấn đề ô nhiễm môi trường, đặc biệt xử lý 
nghiêm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc địa bàn quản lý vi 
phạm các quy định trong việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường. Triển khai 
các nhiệm vụ, chương trình, dự án về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học. 
Đầu tư kinh phí, đẩy mạnh công tác xã hội hóa về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng 
sinh học, phục hồi các hệ sinh thái bị suy yếu.  

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND các xã, thị trấn rà soát các công 
trình xử lý rác thải sinh hoạt (lò đốt, bãi chôn lấp), có kế hoạch bố trí kinh phí cải 
tạo, sửa chữa vận hành hiệu quả công trình xử lý rác thải sinh hoạt của địa 
phương, duy trì, triển khai thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông 
thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.  
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4. Đối với các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề, các cơ sở sản 
xuất, kinh doanh, dịch vụ: Tổ chức đợt tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức 
bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học và 
bảo vệ tài nguyên môi trường biển cho người lao động. 

5. Đối với các siêu thị, trung tâm thương mại: Tăng cường công tác tuyên 
truyền, vận động người dân khi mua hàng hoá trong các siêu thị, trung tâm thương 
mại giảm tiêu dùng sản phẩm nhựa; có các biện pháp thay thế túi nilon bằng các 
sản phẩm thân thiện với môi trường.  

6. Phát hiện, biểu dương và khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân, cộng 
đồng và doanh nghiệp có những đóng góp hiệu quả, thiết thực trong việc sử dụng 
hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học và 
ứng phó với biến đổi khí hậu. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đoàn 
thể chính trị - xã hội, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan thông tin truyền 
thông trong tỉnh tổ chức triển khai tốt các hoạt động theo Kế hoạch và tiếp tục 
thực hiện lồng ghép các nội dung theo Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 
27/4/2022 của UBND tỉnh về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia 
Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022 (Kế hoạch số 61/KH-UBND). 

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Sở Tài nguyên và 
Môi trường, các ngành liên quan chỉ đạo đơn vị trực thuộc tăng cường công tác 
quản lý, bảo tồn thiên nhiên và phát triển đa dạng sinh học; kiểm tra đôn đốc các 
địa phương thực hiện bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp (sử dụng và 
xử lý vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật, xử lý rơm rạ sau thu hoạch, hoạt động chăn 
nuôi, nuôi trồng thủy, hải sản,…) và tiếp tục lồng ghép thực hiện các nội dung 
theo Kế hoạch số 61/KH-UBND. 

3. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo 
Nam Định chủ động phối hợp với các Sở, ngành, địa phương thực hiện các nội 
dung tuyên truyền, trong đó tăng thời lượng phát sóng về bảo vệ môi trường, bảo 
tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, tác hại của chất thải đối với môi trường, chất 
thải nhựa, nilon đối với kinh tế - xã hội, môi trường và sức khoẻ cộng đồng. 

4. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tuyên truyền, 
vận động các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ, trung tâm thương 
mại và siêu thị cắt giảm sử dụng nhựa dùng 1 lần, sử dụng sản phẩm nhựa có thể 
tái chế; giảm thiểu đóng gói bao bì sản phẩm bằng nhựa và nilon, sử dụng các vật 
liệu thân thiện với môi trường thay thế túi nilon. 

5. Các Sở, ngành, Ban quản lý các khu công nghiệp, đơn vị quản lý các cụm 
công nghiệp: Tổ chức các hoạt động hưởng ứng tại công sở; chỉ đạo các đơn vị 
thuộc ngành quản lý tổ chức các hoạt động tuyên truyền và các hoạt động hưởng 
ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học và các hoạt động bảo vệ môi trường. 
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6. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức, chỉ đạo triển khai ở quy 
mô cấp huyện và cấp xã. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể cùng cấp triển khai 
các hoạt động truyền thông trên địa bàn. 

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên chỉ đạo, 
triển khai kế hoạch tới các tổ chức cơ sở; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi 
trường triển khai hiệu quả các chương trình công tác bảo vệ môi trường năm 2022 
đã được ký kết. 

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch 
UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện; báo cáo kết quả về 
UBND tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) trước ngày 02/8/2022./. 

 

 

Nơi nhận: 

- Bộ Tài nguyên và Môi trường; 
- UBMTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên; 
- Các Sở, ban, ngành; 
- Đài PTTH tỉnh, Báo Nam Định; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- Cổng TTĐT tỉnh, VPUBND tỉnh; 
- Lưu: VP1, VP3. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 

 
 

Trần Anh Dũng 
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