
Phụ lục 

KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN HƯỞNG ỨNG CHIẾN DỊCH                                        

LÀM CHO THẾ GIỚI SẠCH HƠN NĂM 2022 

(Kèm theo Kế hoạch số:           /KH-UBND ngày        /9/2022                                                     

của UBND tỉnh Nam Định) 

 

1. Chủ đề: Cùng hành động để thay đổi thế giới. 

2. Khẩu hiệu 

- Tất cả vì môi trường xanh sạch đẹp. 

- Môi trường hôm nay - Cuộc sống ngày mai. 

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

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

- Bảo vệ môi trường là quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi cơ quan, tổ 

chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân.  

- Bảo vệ môi trường là điều kiện, nền tảng, yếu tố trung tâm, tiên quyết cho 

phát triển kinh tế - xã hội bền vững. 

-  Sống tốt cho môi trường là sống tốt cho chính mình. 

- Chúng ta cùng liên kết chống lại biến đổi khí hậu. 

- Xả rác hôm nay, gánh nặng ngày mai. 

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

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

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

- Bảo vệ môi trường - Làm giàu tương lai. 

- Phân loại rác thải - Tiết kiệm xử lý. 

- Nói không với rác thải nhựa dùng một lần - Hành động địa phương, tác động 

toàn cầu. 

- Hãy giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế rác thải nhựa./. 
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