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Kính gửi:
- Các Sở ngành;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại công văn số
2906/BTNMT-TTTNMT ngày 29/5/2020 về việc tổ chức tổ chức các hoạt động
tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày môi trường thế giới năm 2020.
Theo đó, năm 2020, chủ đề Ngày Môi trường thế giới là “Hành động vì thiên
nhiên” (Time for Nature). Năm nay là một năm quan trọng trong việc cam kết
bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học với việc tăng cường đồng loạt các biện
pháp, hoạt động nhằm phục hồi các hệ sinh thái bị suy thoái, ứng phó với biến
đổi khí hậu, tăng cường an ninh lương thực, bảo vệ tài nguyên nước, đồng thời
đây là thời điểm mỗi quồc gia cùng chung tay và có những hành động cụ thể,
thiết thực vì thiên nhiên và trái đất của chúng ta.
Do vậy, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị quý cơ quan, đơn vị quan
tâm chỉ đạo tổ chức các hoạt động ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả để hưởng ứng
ngày môi trường thế giới, cụ thể:
- Tổ chức tuyên truyền về chủ đề, thông điệp hưởng ứng Ngày Môi
trường thế giới năm 2020 theo hướng tiết kiệm, hiệu quả (các khẩu hiệu phục vụ
truyền thông tại Phụ lục công văn số 2906/BTNMT-TTTNMT ngày 29/5/2020).
- Khuyến khích sử dụng các vật liệu thân thiện với môi trường để làm
băng rôn, pano, áp phích tuyên truyền.
- 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 thoái; bảo tồn các loài nguy
cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ, bảo tồn nguồn gen; kiểm soát nạn săn bắt,
buôn bán, tiêu thụ động vật hoang dã trái phép; quản lý sinh vật ngoại lai; thúc
đẩy việc xây dựng và thực hiện các mô hình kinh tế sử dụng bền vững tài
nguyên thiên nhiên.
- Tăng cường kiểm soát việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải; tập
trung các nguồn lực để giải quyết triệt để các vấn đề ô nhiễm môi trường từ chất
thải đang 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.
- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc: không săn bắt
động vật quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng; không khai thác, đánh bắt, sử dụng
cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên; chống rác thải nhựa trên cạn và đại
dương.
- Phát hiện, biểu dương và khen thưởng những tổ chức, cá nhân, doanh
nghiệp có đóng góp hiệu quả, thiết thực trong việc sử dụng hợp lý tài nguyên,
bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, sản xuất tiêu dùng bền vững và
ứng phó với biến đổi khí hậu.
Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các đơn vị, địa phương tùy theo
điều kiện thực tế tổ chức triển khai các hoạt động thiết thực hưởng ứng sự kiện,
có văn bản báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 07/8/2020 để
tổng hợp báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường và UBND tỉnh (mẫu báo cáo tại
Phụ lục công văn số 2906/BTNMT-TTTNMT ngày 29/5/2020).
Trân trọng./.
(Đính kèm công văn số 2906/BTNMT-TTTNMT ngày 29/5/2020)
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