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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 

 

Số: 3196/UBND-NL2                                               
V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng  

ngày Môi trường thế giới (05/6), ngày Đại 

dương thế giới (08/6), Tuần lễ biển 

Hải đảo Việt Nam năm 2019 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

            Hà Tĩnh, ngày 22 tháng 5 năm 2019  

 

 

 
Kính gửi:  

- Giám đốc (Thủ trưởng) các Sở, ban, ngành, đoàn  

   thể cấp tỉnh; 

- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã. 

 

           Ngày Môi trường thế giới (5/6), ngày Đại dương thế giới (08/6), Tuần lễ 

biển - Hải đảo Việt Nam là sự kiện thường niên quan trọng, đã trở thành hoạt động 

cụ thể, thiết thực góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về biển, hải đảo và bảo 

vệ môi trường ở Việt Nam. Năm 2019, chủ đề Ngày Môi trường thế giới là “Ô 

nhiễm không khí và hành động của chúng ta”, chủ đề Ngày Đại dương thế giời 

là “Giới và đại dương”. 

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 

2229/BTNMT-TTTNMT ngày 15/5/2019 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng 

Ngày đại dương thế giới, Ngày Môi trường thế giới năm 2019 Tuần lễ biển - Hải 

đảo Việt Nam năm 2019 với các chủ đề nêu trên, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc 

(Thủ trưởng) các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, 

thành phố, thị xã thực hiện tốt các nội dung sau: 

1. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý theo thẩm quyền các cơ 

sở gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn toàn tỉnh, đặc biệt đối với các cơ sở chăn 

nuôi tập trung, nuôi trồng thủy sản, các cơ sở xả thải lớn và các cơ sở có nguy cơ 

gây ô nhiễm môi trường. 

2. Tổ chức và đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động, giáo dục 

đảng viên, đoàn viên, hội viên, cán bộ, công nhân viên và cộng đồng nâng cao 

nhận thức về vị trí chiến lược cũng như tầm quan trọng của biển, đảo, ứng phó biến 

đổi khí hậu và nước biển dâng, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, bền vững tài nguyên và 

bảo vệ môi trường; chấp hành tốt Luật Bảo vệ môi trường và đặc biệt là tiếp tục 

quán triệt, phổ biến, triển khai thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Hội nghị 

lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về chủ động ứng phó với 

biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường đến cán bộ 

và đông đảo các tầng lớp nhân dân; Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 

của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về chiến lược 

phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; 
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Nghị quyết số 35/NQ-CP 18/3/2013 của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách 

trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ 

tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp, cấp bách về bảo vệ môi trường; 

Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 07/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng 

cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với một số lĩnh vực về bảo vệ môi trường đến năm 

2025 và những năm tiếp theo"; Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 15/3/2017 của 

UBND tỉnh về việc tăng cường công tác vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý rác 

thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh; Chương trình hành động số 1386-CTr/TU ngày 

18/02/2019 của Tỉnh ủy về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 36-

NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “về 

chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 

năm 2045”; Kế hoạch số 123/KH-UBND ngày 06/5/2019 của UBND tỉnh triển 

khai thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh,… 

3. Tổ chức các hoạt động cụ thể, thiết thực hưởng ứng Tháng hành động vì 

môi trường” hưởng ứng ngày Môi trường thế giới (05/6), ngày Đại dương thế giới 

(08/6), Tuần lễ biển - Hải đảo Việt Nam như: Tổ chức các cuộc thi, hội thảo, tọa 

đàm, triển lãm, giao lưu văn nghệ, ngày hội tái chế, phân loại rác thải tại nguồn, 

giảm thiểu phát thải rác thải nhựa và túi nilon, ngày hội sống xanh, phát quang 

đường làng ngõ xóm, làm vệ sinh trên địa bàn dân cư, cơ quan, đơn vị, trường học, 

cơ sở sản xuất kinh doanh; khơi thông cống rãnh; chăm sóc và bảo vệ cây xanh; 

sửa chữa, xây mới các công trình cấp nước sạch, nhà vệ sinh, chuồng trại chăn 

nuôi; xây dựng hệ thống xử lý môi trường nước, không khí, chất thải rắn trong mỗi 

doanh nghiệp, khu dân cư và từng hộ gia đình; tổ chức các hoạt động “Ngày thứ 

bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh” chung tay xây dựng nông thôn mới, xây 

dựng đô thị văn minh; Ra quân đồng loạt vệ sinh môi trường vào thứ bảy, chủ nhật 

hàng tuần, đặc biệt là các hoạt động vệ sinh môi trường biển, trồng rừng ngập mặn, 

sửa chữa đê kè, cống ứng phó với biến đổi khí hậu...  

4. Treo băng rôn, panô, áp phích khẩu hiệu về chủ đề Ngày Môi trường thế 

giới, Ngày Đại dương thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2019 ở 

nơi công cộng, các đường phố chính, tại trụ sở cơ quan làm việc, nơi đông người 

qua lại nhằm nhắc nhở mọi người cùng hành động bảo vệ môi trường, bảo vệ biển, 

đại dương, chủ quyền biển đảo, ứng phó với biến đổi khí hậu. Biểu dương, khen 

thưởng kịp thời những tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích trong bảo vệ môi 

trường, bảo vệ tài nguyên môi trường biển, hải đảo. 

5. Sở Thông tin Truyền thông, Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và Truyền hình 

tỉnh, Website tỉnh và các cơ quan truyền thông báo chí, các Đài Phát thanh Truyền 

hình trên địa bàn tỉnh tăng thời lượng đưa tin bài, phát sóng các vấn đề về môi 

trường, biển, hải đảo; xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, bài viết, phóng sự 

chuyên sâu về chủ đề của Ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới, 

Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam. 

6. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Tỉnh đoàn và các 

đơn vị liên quan tổ chức tọa đàm về Ngày Môi trường thế giới (5/6), ngày Đại 

dương thế giới (08/6), Tuần lễ biển - Hải đảo Việt Nam; UBND các huyện, thành 
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phố, thị xã tổ chức ra quân đồng loạt thực hiện vệ sinh môi trường trên địa bàn 

mình hưởng ứng vào ngày 01-02/6/2019. Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp 

với Tỉnh đoàn Hà Tĩnh thành lập Tổ kiểm tra kết quả ra quân thực hiện vệ sinh môi 

trường tại các địa phương. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch 

triển khai cụ thể và phối hợp tổ chức thực hiện tốt các hoạt động hưởng ứng Ngày  

môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt 

Nam năm 2019 đạt hiệu quả, thiết thực; báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh 

qua Sở Tài nguyên và Môi trường (trước ngày 20/6/2019) để tổng hợp báo cáo Bộ 

Tài nguyên và Môi trường theo đúng thời gian quy định./. 
 

 

Nơi nhận:                                                                                       
- Như trên;                                                                                                      
- Bộ TN và MT;        
- TTr. Tỉnh uỷ, TTr. HĐND; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;   

- UBMT Tổ quốc tỉnh; 

- Đài PTTH tỉnh, Báo Hà Tĩnh; 

- Chánh, Phó VP (phụ trách); 

- Lưu VT, TH, KGVX, NL2 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
(đã ký) 

 

 

Đặng Ngọc Sơn 
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