
 
 

Phụ lục 

KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN HƯỞNG ỨNG                                                         

NGÀY QUỐC TẾ ĐA DẠNG SINH HỌC, NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI,                      

THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ MÔI TRƯỜNG NĂM 2022 

(Kèm theo Kế hoạch số:         /KH-UBND ngày      /5/2022 của UBND tỉnh Nam Định) 

 

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

2. Cùng liên kết chống lại biến đổi khí hậu và ngăn chặn sự phá hủy hệ sinh 

thái toàn cầu. 

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

4. Nâng cao chất lượng môi trường kích thích phát triển kinh tế và chống lại 

đói nghèo. 

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

6. Hãy sử dụng đồ dùng từ vật liệu tái chế. 

7. Đánh bắt hải sản sai cách là phá hủy cân bằng sinh học. 

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

9. Ô nhiễm môi trường từ việc sử dụng thuốc trừ sâu, các sản phẩm từ nhựa 

dùng một lần và túi nilon khó phân huỷ. 

10.  Đa dạng sinh học - Hành trình duy trì sự sống. 

11. Hành động vì thiên nhiên - Trách nhiệm của chúng ta. 

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