
UBND TỈNH NAM ĐỊNH 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG 

  Số:            /STNMT-CCMT  
V/v triển khai Kế hoạch số 78 /KH-UBND ngày 

23/5/2019 của UBND tỉnh về tổ chức “Tháng 

hành động vì môi trường”hưởng ứng Ngày Môi 

trường thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt 

Nam, Ngày Đại dương thế giới năm 2019. 

 CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

              Nam Định, ngày       tháng 5 năm 2019 

Kính gửi:  

- Các Sở, Ban ngành trong tỉnh; 

- Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

Thực hiện Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2019 của 

UBND tỉnh về việc tổ chức “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày 

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

giới năm 2019 (Sau đây gọi tắt là Kế hoạch số 78 /KH-UBND), Sở Tài nguyên 

và Môi trường trân trọng đề nghị các Sở; Ban ngành; Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 

và các tổ chức thành viên cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ 

đạo, triển khai, thực hiện một số nội dung sau đây: 

1. Phát động “Tháng hành động vì môi trường” trên địa bàn, từ nay đến 

hết tháng 7/2019. 

2. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý 

thức, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân theo nội dung và hình thức tuyên truyền 

của Kế hoạch số 78/KH-UBND.  

3. Tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, 

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

Theo chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của từng đơn vị, địa 

phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về bảo vệ môi trường 

(BVMT). Tập trung các nguồn lực để giải quyết các vấn đề ô nhiễm môi trường 

đang ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân; khuyến khích xã hội hoá 

trong công tác BVMT; xây dựng và  bàn giao các công trình BVMT phục vụ lợi 

ích của cộng đồng như : công trình xử lý nước thải tập trung, công trình xử lý 

chất thải rắn đô thị và nông thôn; hệ thống cống thải thoát nước khu đô thị, dân 

cư; trồng cây chắn cát, chắn sóng, chống xói lở và ngăn ngừa xâm nhập mặn; 

thực hiện các tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ người 

dân thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng;... Các địa phương, đơn vị 

được phân bổ vốn sự nghiệp môi trường cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, 

công trình xử lý môi trường và đưa vào sử dụng đạt hiệu quả. 
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Khuyến khích, hỗ trợ và tạo điều kiện cho các hoạt động BVMT do người 

dân và cộng đồng khởi xướng; hạn chế sử dụng nhiên liệu hóa thạch (than, xăng, 

dầu, gas), có biện pháp bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng, công trình, 

trong hoạt động giao thông và hoạt động sản xuất công nghiệp, nông nghiệp; tận 

dụng, tái sử dụng các sản phẩm trước khi phát thải, trao đổi sản phẩm tái chế; ra 

quân vệ sinh môi trường; phát quang bụi rậm, khơi thông dòng chảy, nạo vét 

kênh mương, hệ thống thoát nước, trồng và chăm sóc cây xanh; khai thác khôn 

khéo tài nguyên biển; phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ môi trường. 

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường. Các cơ 

quan, đơn vị, cá nhân theo chức năng, quyền hạn của mình tăng cường giám sát, 

thanh tra, kiểm tra và xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm Luật Bảo vệ Môi 

trường năm 2014, Luật Biển Việt Nam, Luật Tài nguyên, Môi trường Biển và 

Hải Đảo năm 2015. 

* Đề nghị UBND các huyện, thành phố: 

- Chỉ đạo các phòng ban chuyên môn và UBND các xã, phường, thị trấn 

xây dựng kế hoạch tuyên truyền, tổ chức các hoạt động hưởng ứng bằng các 

hoạt động thiết thực và hiệu quả; chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn đẩy 

mạnh các hoạt động vệ sinh môi trường, thu gom xử lý rác thải sinh hoạt đảm 

bảo quy định. 

- Hướng dẫn các Doanh nghiệp trên địa bàn: 

+ Đối với các dự án phát sinh chất thải, yêu cầu chủ đầu tư có trách nhiệm 

lập hồ sơ môi trườngtrình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt hoặc xác 

nhận theo quy định tại Thông tư 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường.  

+ Yêu cầu các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: thực hiện đầy đủ các 

công trình, biện pháp khống chế ô nhiễm và BVMT theo nội dung trong hồ sơ 

BVMT hoặc phương án cải tạo phục hồi môi trường đã được phê duyệt hoặc xác 

nhận; tiết kiệm nguyên, nhiên liệu tiêu dùng, sản xuất; đổi mới, sử dụng sản 

phẩm, áp dụng công nghệ có mức phát thải thấp và thân thiện với môi trường; 

kiểm tra , đánh giá các nguy cơ , rủi ro về ô nhiễm môi trường , xây dựng kế 

hoạch phòng ngừa , ứng phó , khắc phục sự cố môi trường ; kiện toàn bộ phận 

chuyên trách về BVMT, rà soát, xây dựng quy chế quản lý, BVMT nội bộ. 

* Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên cấp tỉnh: 

Tăng cường công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động trên cơ sở chỉ 

đạo của trung ương và chương trình phối hợp đã được ký kết với Sở TN&MT. 
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Xây dựng và triển khai Kế hoạch BVMT năm 2019, phát động các phong 

trào BVMT và triển khai thực hiện Kế hoạch số 08/KH-STNMT ngày 05/3/2019 

của Sở TN&MT về phối hợp công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường năm 2019. 

Tài liệu tham khảo đề nghị các đơn vị truy cập tại trang website: 

http://tnmtnamdinh.gov.vn/ của Sở Tài nguyên và Môi trường Nam Định hoặc 

website: http://www.monre.gov.vn của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Kết quả của đợt hoạt động này đề nghị gửi báo cáo bằng văn bản về Sở 

Tài nguyên và Môi trường (thông qua Chi cục Bảo vệ môi trường) trƣớc ngày 

04 tháng 8 năm 2019 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tài nguyên và 

Môi trường.(Mẫu báo cáo gửi kèm công văn này). 

Trong quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc xin liên hệ: Chi cục 

Bảo vệ môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định, số 1A đường 

Trần Tế Xương. ĐT:02283 632081, Email: tphuong1506@gmail.com. 

Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Quý cơ quan, ban, ngành quan tâm 

chỉ đạo, thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- UBND tỉnh Nam Định; (để b/c) 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Phòng TN & MT các huyện, thành phố; 

- Lưu VT, CCMT, CCB. 

 KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

  

 

 

 

 

  Phạm Văn Sơn 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tnmtnamdinh.gov.vn/
mailto:tphuong1506@gmail.com
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PHỤ LỤC I 

(Ban hành kèm theo Công văn số                ngày           tháng 5 năm 2019, của Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định) 

 

ĐƠN VỊ……………………………… 

  

Số:/…………… 
V/v báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động 

“Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng 

Ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ Biển và 

Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương thế giới 

năm 2019. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

…………, ngày thángnăm 2019 

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định 
 

Tên đơn vị: 

Địa chỉ: 

Tên người liên hệ:    Email:   Điện thoại: 

 

Các nội dung chính của báo cáo: 

1. Công tác chỉ đạo thực hiện: Nêu rõ các Văn bản chỉ đạo của Quý đơn vị trên địa 

bàn triển khai “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứngNgày Môi trường thế giới, 

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

2. Danh mục các hoạt động tổ chức “Thàng hành động vì môi trƣờng” (chú ý mô 

tả chi tiết, đánh giá kết quả đạt được và việc duy trì trong tương lai) 

3. Chi tiết hoạt động:  
- Mô tả hoạt động 

- Nơi diễn ra 

- Mục đích 

- Các vấn đề tập trung giải quyết 

- Tác động với cộng đồng 

….. 

4. Kết quả các hoạt động (biểu mẫu kèm theo): 

- Số các hoạt động diễn ra trên địa bàn: 

- Số người tham gia: 

- Tổng lượng rác thu gom, xử lý (tính theo m
3
 hoặc tấn): 

- Tổng số chiều dài thông cống rãnh, phát quang bụi rậm (m): 

- Tổng chiều dài, diện tích các khu vực công cộng, đường giao thông, bãi biển 

làm vệ sinh môi trường (km hoặc ha): 

- Tổng số cây xanh được trồng mới và chăm sóc (tổng số cây hoặc ha…): 

- Số công trình bảo vệ môi trường được khởi công, khánh thành, bản giao đưa 

vào sử dụng: 

- Tổ chức các buổi mít tinh, cổ động, tập huấn, hội thảo, cuộc thi: 

- Tổng số băng rôn, phướn, tờ rơi, poster được phát hành (cái): 

- Các hoạt động truyền thông, truyền hình: bài viết, phóng sự, tuyên truyền…: 

- Các hình thức khác…  

4. Những đề xuất, kiến nghị…  

5. Hình ảnh kèm theo:



PHỤ LỤC II 

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN “THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ MÔI TRƢỜNG” HƢỞNG ỨNG  

NGÀY MÔI TRƢỜNG THẾ GIỚI, TUẦN LỄ BIỂN VÀ HẢI ĐẢO VIỆT NAM, NGÀY ĐẠI DƢƠNG THẾ GIỚI NĂM 2019 

(Ban hành kèm theo Công văn số                ngày           tháng 5 năm 2019, của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định) 

STT Tên hoạt động 

Kết quả đạt đƣợc 

Tổng số 

ngƣời  

tham gia 

Khơi 

thông 

cống 

rãnh, 

phát 

quang bụi 

rậm (m) 

Tổng số  

rác thu  

gom, xử lý  

(m
3
 hoặc tấn) 

Vệ sinh khu 

vực công 

cộng, đƣờng 

giao thông, 

bãi biển, (km 

hoặc ha) 

Số công trình 

BVMT khởi 

công, khánh 

thành, bàn 

giao, số cây 

rồng và chăm 

sóc  

 (cây hoặc ha) 

Treo  

băng rôn, 

khẩu hiệu, 

in tờ rơi, 

poster 

(chiếc) 

Phát 

thanh 

truyền 

hình 

(buổi) 

Chƣơng trình 

tập huấn, phổ 

biến kiến thức 

(số buổi/ hoặc 

số người tham 

dự) 

Khác… 

1           

2           

…           

 Tổng cộng          

 

Ghi chú:  

- Báo cáo nhanh (kèm hình ảnh) đề nghị gửi về địa chỉ email: tphuong1506@gmail.com 

- Các đơn vị ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động và gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 08/4/2019; Bản mềm gửi về 

địa chỉ thư điện tử: tphuong1506@gmail.com (đăng ký thông tin cán bộ phụ trách thực hiện để nhận các thông tin về các hoạt động) 



PHỤ LỤC III 

(Ban hành kèm theo Công văn số                ngày           tháng 5 năm 2019, của Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định) 
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