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KE HOACH
T chfrc thc hin "Tháng hành dng vi môi frirôg" huüng ü'ng
Ngày Môi throng th gió'i trên dja bàn thành ph6 Dà Nng nàm 2020

Thrc hin hixàng dn cüa BO Tài nguyen và Môi trtxmg v vic to chirc các
hoat dng thuc "Tháng hành dng vi môi thxàng" hithng irng Ngày Môi tnthng
the gii nàm 2020, UBND thành phô ban hành Ké hoach to chic th'irc hin
"Tháng hành dng vi môi tnrô'ng" hixâng frng Ngày Môi trtx&ng the giài näm
2020 trên dja bàn thành phô Dà Nng nhix sau:
I.CHUDE
Näm 2020, chü d trçng tam Ngày MOi tnr&ng the giâi dtrçic Chixcng trInh
Môi tnr&ng Lien hçip quôc (JJNEP) lira ch9n sê là "Da ding sinh hQc - Hành
trInh duy trl sty sng" (Biodiversity). Theo UNEP, nàm nay là mt nàm quan
tr9ng dôi vài các quôc gia trong vic cam két bão ton và khôi phuc da dang sinh
hoc vrn viêc tang ctxang dông bat cac biên phap, hoat dông nhàm phuc hôi cac
h sinh thai b! suy thoái, irng phó biên doikhI hu, tang cixông an ninh hrcmg
th'rc, báo v tài nguyen nithc và da dng sinh h9c.
II. THOI GIAN HUNG fNG
Tir ngày 01/6/2020 dn ngày 31/7/2020, và hot dng cao dim vào Mt ca
cac ngày thir bay, chü nh.t trong thai gian nay.
ifi. M1JC IMCH, YEU CAU
- Tp trung các ngu6n hrc d thirc hin "Tháng hành dng vi môi trumg"
hLr&ng ng Ngày Môi trtxâng th giài 05/6 trén phm vi toàn thành phô v&i cac
hoat dông thiêt thixc, huy dng six tham gia rông rAi. cua cá he th6ng chinh tn, to
chic cong dông và tmg ngixii dan nhäm tang cirang hiu qua truyên thông, tao
tinh lan tOa nhanh trên din rng gop phân nâng cao nhn thüc ye bão ton da dang
sinh hçc, ü'ng phó vi biên dôi khi hau, phOng chông thiên tai và bão v mOi
tnthng.
- Sang tao, manh dan di rnói trong :các phuong thrc truyn thông, tuyên
truyên, 1rng ding cong ngh, kêt hçxp các kênh thông tin, hmnh thüc trtrc tuyên,
mang xà hi nhàm truyên thông, tuyen truyên cho các ni dung, t..r 1iu và các
hoat dng nghTa, thiêt thirc hithng ing sir kin.
- Huy dông sir tham gia chü dng va tIch circ cüa các cap, các ngành, doàn
the, to chirc, Ca nhân, cOng dOng trong vic bão v môi tnrmg, bo ton da dang
sinh h9c, các phong trào ra quân báo v môi trixông, Ngày Chü nhat Xanh - Sach
- Dp, nao vet, khñ thông cong rânh, mucrng thoát nixâc, ... gop phân giãm
thiêu tác dng ngp iing trixâc müa mixa nàm 2020.
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- V yéu cu: TAt Ca CC hot dng, si1r kin phãi dam báo theo di'ing cong
tác phông chong djch bnh viém du&ng ho hap cAp Covid-19. Các cor quan, don
vj chi to chirc trong trithng hçxp djch bnh viêm dix&ng ho hap cap Covid-19
thrçxc không chê, dat ngng an toàn dë có the to chic duqc các hoat dng cong
dông, các hoat dng tp trung dông ngxàri.
IV. NIItJNG NQI DUNG CHINH

S

1. Hott dng truyn thông, tuyên truyn trirc tuyn Va trên các
phurng tin thông tin d3i chiing
- Treo bang rOn, panO, khAu hiu, áp phIch tuyên truyn v chU d Ngày
Quôc tê Da dang sinh hpc, Ngày Môi trung the giâi 05/6 trén các dir&ng phô,
Co quan, trix&ng hçc, CC co s san xuât, kiñh doanh, dch vi và noi cong cong
dê hix&ng irng sr kin lam tr các vat lieu than thin mOi tnr&ng (cac khâu hiu
tuyên truyên tgi phy lyc 1).
- T chirc hiu qua cong tác truyn thông v phông cMng nn san bAt, buon
ban, tiêu thii dng 4t hoang da trái phép; bào ton các loài nguy cap, qu', hiêm.
- T ch'rc các hoat dông Co sr tham gia cüa cong dng; t ch'rc ra quân, phát
dng các phong trào thi dua tap trung, thu hut cong dong dc bit là giài trê, ph
nt nhu "Phong trào Ngày Chü nhat Xanh - Sach - Dçp", trông cay xanh, thu gom
xir 1 chat thai, tcr chôi sü diing tii nilon kho phân hu', do nhra diing mt lan...;
To cht'rc các hi dam, hOi thào lien: quan den cOng tác bão ton da dang sinh hçc,
qun 1 chat thai ran, chat thai nhra; chü dng rng phó vâi biOn dôi khI hau...
(Yêu câu: clii chá'c trong tru'ô'ng hip djch bnh viêm du'ling
Covid-19 du'rc kliOng chê,
itu'çrc các
ngufmg an toàn dê có the t
q3ng dông, tIp trung itOng ngwôi).
to

ho

dqt
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- Tip tiic trin khai các hàith dng hix&ng frtig Phong trào "Giàm thiu rác
thai nhira" tai COng van sO 9485/UBND-STNMT ngày 06/12/2018 cüa UBND
thành phO; dày manh cong tác tuyên truyên, triên khai phân l°ai rác sinh hoat tai
nguOn theo Quyêt dnh sO 1577/QD-UBND ngày 11/04/2020 và Kê hoach so
2415/KH-UBND ngày 13/04/2020 cüa UBND thành phô.
- Thu thp các thông tin, tài liti, xây dirng, phát song phim phóng sr v
báo v môi truOng, báo ton da dng sinh hçc, chông rác thai nhira, triên khai
phân loai rác tai nguôn, ig phó bin d6i khI hau và nuàc biên dâng; dim tin, bài
tuyen truyên trOn báo, dài, truyên hIrth trung uong và da phixorng dê hurng rng.
- Phát hin, biu dixong và kien thithng các t chüc, Ca nhân, cong dng,
doanh nghip có nhiing dóng gop hiu qua, thiêt thrc .trong vic sir ding hçp l
tài nguyen, bão v mOi tnxOrng.
2. T chfrc dng 1ot ra quân htrO'ng frng Phong trào Ngày Chü nht
Xanh - Sich - Dçp
a) ThÔi gian: Lác 05g30- 06g30 vào. các' ngày thu bay, chü nh3t (tz ngày
01/06/2020 den 31/07/2020).
b) Da dkm: Tai các tuyn du?ing, khu virc cn trin khai cong tác v sinh
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môi trixàng trén dja bàn thành ph6. Yêu cu: B6 trI không qua 50 ngtthi/dja
diem.
c) Don vj t chá'c: UBND các qun, huyn; các Si, ban, ngành, các hi,
doàn the; các ca quail, to chc, doanh nghip trên dja bàn thành phô.
•A

3. To chu'c Hoi thi Goc Xanh thanh men
a) Mic tiêu: Cãi tao cáo dim nóng v môi tnthng thành nhng dim xanh,
diem sinh hoat cong dông dành cho thanh niên.
b) Th?ii gian, dja dim. Trong tháng 6 và tháng 7/2020; tai 07 qun, huyn
doàn.
c) Don vj c/ui trl: Thành Doàn Dà Nng.
4. T chfrc Cuc thi Sang tác ãnh v Môi tru*ng và Da dng sinh hçc
a) Mc tiêu: Nâng cao nhân thic v bão v môi tnrâng, báo v thiên nhiên,
bào ton da dang sinh h9c và lam phong phü them nguôn tix 1iu phiic vi cong tác
truyen thông môi tnxorng và bâo ton dadang. sinh hçc trên dja bàn thành phô.
b,) Thà' gian, dja dim ti chá'c: Tir tháng 6 dn tháng 9 nàm 2020, tai
thành phO Dà Näng.
ye

c) Don vj c/zü tn: S& Tài nguyen và Môi trung.
d) Don vj ph6i hçrp: Thành Doàn Dà Nng, Trung tam Bão tn da dang
sinh h9c Nixàc Vit Xanh và các don vj lien quan
5. T chfrc Tp huAn kin thfrc và k5 nàng truyn thông v bão tn tta
dtng sinh hQc cho can b quail l các
S(r, ngành lien quan cüa thành
ph và di ttrçrng sinh viên
cap,

a) M,c tiêu: Nâng cao ki&i. thirc và lc5 nàng. truyn thông v báo t6n da
dng sinh hçc cho can bO quãn l cáo cp, S&, ngành lien quan cüa thành phô va
dOi tircTng sinh viên.
b) Thà'igian, itja dim: Trong tháng 7 - 8/2020, tai thành ph Dà Nng.
c) Don vj cM trI: Sâ Tài nguyen Va Môitriiâng.
6. T chüc Tun 1 No vet, khoi thông cng rãnh và mu'o'ng thoát
nw&c trên dja bàn thành ph Ba Nng
a) Mic tiêu: Huy dng ngun lirc cong dng trin khai djnh kST cong tác
nao vet, khci thông cng rAnh, mrnyng thoát, nuâc, ... gop phân giâm thiêu tác
dng ngp iing trixàc miia mtra nAm 2020
b) Thôigian: Trong tháng 6 và Tháng 7/2020; Tai các qun, huyn.
c) Don vj cM trI: Sâ Xây dijng.
d, Don vj t!qrc Izin, phói h9p: UBND,các qun, huyen, các Ban quàn l
thuc UBND thành phô (cac di
cong trThh lien qüan).
V. PHAN CONG TIEVC HIN
dir

an

an,
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1. S Tài nguyen và Môi trirrng
- Du mi, ph6i hqp vâi các Si, ban ngành, qun, huyn, doàn th t chirc
tot kê hoach; Theo dOi, tong hçp báo cáo TJBND thành phô tru'ó'c ngày
15/8/2020 dé gri BO Tài nguyen và Môi tnxông.
- Phi hcp vii các dcm vl lien quan t chirc các ni dung tai khoán 1, 2, 3, 4
mitc IV cüa Kê hoach;
- Chi do Cong ty C phn Môi trixmg Do thj Dâ Nng có k hoach b trI
1irc hrçing, phwng tin tham gia h trçi ti các khu vrc ra quân v sinh môi
tnrông, tiêp tiic bô trI 1c hicing tren các tuyen dixing yen biên thu gom chat thai
kjp thai không dê rác ton lixu.
- Cung cp thông tin v fr nghia, mic dIch cüacác sr kin mOi trix&ngtrong
Tháng hành dng nay, các tâi 1iu tuyên truyên dé triên khai thirc hin; Phôi hçip
các cc quan thông tan, báo cM dja phucmg Va trung twng xây dirng các phóng
s1r, tin ngàn, bài viêt dê &ra tin.
2. UIBND các qun, huyn
- Giao UBND các qun, huyn có k hoach t chüc hoat dng tai mic IV
cüa Kê hoach nay.
- T chic v sinh môi tnthng tai các bAi bin, khu cong cong, khu dt tthng
không dam báo m quan, vat rae, nao vet khcii thông Cong rành; khuyên khIch
các hoat dng phân loai, tái chê.... 'phi'i hçTp vài tInhhiith thc tê tai djaphixang.
CM dao các phuang, xã yêu câu các 1irc hxçxng ra quân không duçic dot rae và
thrc hin thu gom, xCi lr dung quy djnh.
- Phát huy hiu qua du?ng day nóng a các phLthng, xã d phán ánh tInh
trang gay ô nhiêm va chi dao xu ly, thung xuyen tuân tra, giam sat va xix ly
nghiêm các trixang hcrp do rae, chat thai, xà ban không dithg fbi quy djnh; van
chuyên hang hóa, vat 1iu, chat thai khOng che chän dê rai väi, gay biii trên
duang giao thông.
- Phát dng Chin djch cao dim "Khóng th dting tüi nilon" vào các ngày
Chü nhât tai các chç.
- TAng cithng kim tra, giám sat vic tuân thu các quy djnh cüa pháp luat v
báo v môi tnxang dOi vat h kinh doanh, cc sâ san xuât, kinh doaith djeh vi
thuOc phm vi quán 1.
3.S&Xâydiyng
- Chi dao, h trci UBND cac quân huyên, cac dbn vi hen quan tO chixc nao
vet, khcyi thông cong rãnh và mixcmg thoát ntràc trén dja bàn thành phO Dâ Nang;
báo cáo UBND thành phô.
- Clii dao cac chU du tti, các dbn vj dang thi Cong bào dam cong tác v
sinh môi trixbng trong hoat dông 4n chuyên dat, cat, vat lieu xây thrng trên da
bàn thành phô; trên cor sa htràng dan cüa Thông ttxsô .08/2017/TT-BXD, chü tn
phOi hqp UBND các q4n, huyn to chuc thanh tra, hem tra, giám sat và x1r 1
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vi phm pháp luat trong quàn 1 cMt thai rn xay drng trên dja bàn;
- Chi dao Cong ty Cong viên Cay xành Dà Nng: tang cixng kim tra,
khan trixo'ng khc h%1c hii hông cac yuan hoa, cay xanh, to chüc bón phân, tia
cành, chông ngä dO va v sinh ho trng cay, tang cithng cay xanh tai các tuyên
dithng, các diem nhân, khu 'rui chci, giài phân each và các khu vrc cong cong;
- Chi dao các dan v xir 1 n'uxâc thai 4n h4nh dam bão và co k hoach
phông ngra rüi ro, sir Co môi trung tai các tram xir1 nrac thai.
4. SO' Giao thông Vn tãi
- Chi do các nhà thAu, dan vj thi cong dang thi cong xây dirng các cong
trInh thirng xuyen thrc hin tng d9n .v sinh cong trtrông, khu vçrc xung quanh
nhäm dam bão v sinh mOi tru&ng và m quan do thj.
- Chi dao các dan vj quán 1' bn Xe, bn thus' ni dia tang cixang kim tra
v sinh môi trithng trong khu virc don vj quan 1r; yêu câu các don v kinh doanh
van khách quán triêt di ngü lái Xe, nhân viên phic vi trên xe quán lr tot rác
thai phát sinli, khOng vCrt rae bi'ra bãi ra môi tnrOng..xung quanh.
5. SO' Nông nghip và Phát trin Nông thôn
- Chi dao Chi ciie Kim lam: Tang cthng cong tác quãn l3 và báo v thng,
bão ton da dang sinh hçc, dc bit tai các Khu bào ton thiên nhiên. Trong thai
gian nàng nong, tang cuong cac giai phap phong chay chita chay nmg Tap
trung kiêm tra, ngàn chn va xr 1r nghiêm minh cac to chüc, Ca nhân có hành vi
xârn hai các loài dung vt hoang dã va san phâm, dn xuât cüa chüng theo thâm
quyên, dc bit loài nguy cap, qu, hiêm can thrqc ru tiên bão v.
- Chi dao Ban quãn 1r Au thuyn vâ Càng cá Th9 Quang huy dng các t
chüc, Ca nhân, chü phuxang tin tàu thuyén và ngixai dan kinh doanh boat dng
trong khu we to chüe các dçt tong d9n v sinh môi trung, thu gom, xü 15' rác
thai, mxâc thai tai các b kè, câu cáng, chç Dâu mOi thUy san, các kho bãi, nhà
xixâng,... dê hu&ng üng các sir kin; To chirc tuyên tmyên cho cong dOng ye
báo ton và khai thác hcip 15' nguOn lqi thüy san, báo v các ran san ho và h sinh
..
tháibiOn.
.. ..
6. SO' Cong thtroiig
- Chi dao các don vj tWc thuc, các co sâ kinh doanh, ngithi tiOu dung han
chë sir ding tüi nilon; Chii dung phOi hp vth Sâ Thông tin và Truyên thông,
Dai Phat thanh tniyên hmh Da Nng, Bao Da Nng va cac co quan thông tin dai
chüng tuyén truyen lien tuic, tao sr chii 5' trong cong dOng ye các sir kin nay.
- Phát dng Chin dch cao dim "Không th dyng tüi nilon" vào các ngày
Th'cr Bay, Chü nht tai tat ca các chcv, siêu thj và các co sâ kinh doanh, djch vi
và nguô'i lieu diing và khuyên khIch si'r dimg.tüi drng than thin môi truang.
7.SO'Dulich

.

- Chi do các khu, dim tham quan du ljch, khách san, nhà hang, các

th
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chirc kinh doanh, djch vti an ung trin khai hiu qua Phong trào "Chng rác
thai nhira".
- Tän cu?mg 1rc lixçing quãn 1 bãi bin và cüu h thithng trçrc tai tht ca
các bäi biên trén dja bàn thành ph6 và phôi hçip vâi Cong ty Co phân Moi
trithng Do thj Dà Nng dam bão tot cong tác v sinh mOi trung tai các bAi tam.
- Chi dao Ban Quãn Ban dào Son Trà và các Bài bin du ljch t chüc các
hoat dng có nghia ye bão ton da d.ng sinh hQc tai Khu bâo ton thiên nhiên
ban dào Scm Trà; báo v môi tnrông t.i các bãi biên, khu vrc dja diem du ljch
ciia thành phO; dông thôi hem soát chat ch tInh hInh v sinh mOi trix&ng tai cac
khu vijc nay.
- Phi hçp Cong ty CP Môi truôii.g do thj yà các don vj kinh doanh, djch vii
yen biên to chüc lam sch v sinh môi tnrâng tai các bäi tam, khu vtrc yen biên
và dam bào môi trtxng và trat tçr frj an tai các khu, diem du ljch.
8. So' Giáo diic Va Dào to
Chi dao các tmng hçc trên dja bàn thành ph phi hp vi các dja
phiwng, cci quan, don vj ra quân hixân irng Ngày Môi truing the giài näm
2020 bang các hoat dng ci the nhtr: to cht'rc trông cay xanh, trông rau sach
trong trueing; hOi thi tuyên truyên ye da dng sinh hçc, biên dôi khi hu; d9n v
sinh, ra quân lam sch bãi biên, xoá quáng cáo rao 4t, ... (Yêu cáu: chitô c/th'c
trong tru'ô'ng hcxp djch bnh viêrn d'u'&ng ho hap cap Covid-19 thcçrc khóng chê,
dçzt ngwông an toàn dê có the tO chic du'çrc cáo hogt d5ng cong dông, tp trung
dOng ngithz).
9. So' Thông tin và Truyn thông
Ph6i hçip vài Sâ Tài nguyen và Môi tnrng và các sâ, ban, ngành, hi,
doàn the, dja phtrcing, don vj cung cap thông tin cho các co quan báo chI, h
thông thông tin co sO' thrc hin nhim vt tuyên truyên ye các hoat dng duçic tO
chüc trong Tháng hành dng vi mOi thxO'ng nàm 2020.
10. Sor Van hoa và The thao
TrInh UBND thành ph min phI sr 4img l dixO'ng, bn bAi, khoàng khOng
mt dat dê treo phuàn, bang ron thyôn tr yen, quãng bá cho các sir kin din ra
trong Tháng hành dng vi môi trtr&ng và thâm djnh nôi dung, cap phép theo
diing quy djnh hin hành.
11. Ban Quãn 1 Khu Cong ngh cao và các Khu cong nghip
- Chi dao các don vj trçrc thuc và các co s& cOng nghip trong khu cong
nghip, khu cong ngh cao treo bang rOn, khâu hiu tuyên truyên và ra quân v
sinh môi tnthng, dc bit v sinh các lô dat trông và d9c các tuyen du&ng ni b
trong khu cong nghip, khu cong ngh cao dê hu&ng üng sir kin nay, liru '
KCN Djch vi Thüy san Dà Nang.
- Tang c'xO'ng kim tra, giárn sat .hoat dng cüa các h thng thu gom, xir l
mthc thai, khi thai, cong tác dâu nôi nuO'c thai và các bin pháp bão v môi
truO'ng khác cüa các co sO' cOng nghip trong khu cong nghip, khu cong ngh
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cao.
- Huàng dan, h trçy các doanh nghip trong khu cOng nghip, khu cong
nghê cao dôi mm cong nghê, quy trrnh san xuât, thiêt bi san xuât nhàm han ché
phát sinh khI thai.
12. Các Sô, ban, ngành, co quan, don vj dóng trên dja bàn thành ph6
- Tc tip và chi dao cac don vi trtrc thuc treo khu hiu huâng üng Ngày
Môi triwng the giori tnroc cor quan, cOng so tix ngay 01/6 den ngay 31/7/2020,
can cir chirc näng, nhim vi cüa dmi 'vj, xay dirn kê hoach c11 the dO hithng 'rng
cac sir kin theo các nOi dung tai miic IV.
- Tang cixng b6 tn cay xanh ti don vj, 4n dng các don vj trirc thuOc và
toàn the can b cong nhân viOn tham gia don v sinh cong s& vão các ngày cuôi
tuan trong thai gian din ra các six kiêji dO hixôT1girng tIch circ, hiu qua.
- Can cir nhim vi cüa ngành, các co quan, ban ngành t cht'rc các hot
dng cu the, phü hop dO tuyOn truyen tIch ci.rc, hrnrng irng "Tháng hành dng vi
môi trixang" thành phô Dà Nkg nàm 2020.
13. D ngh U ban •mt trn T qu6c .Yit Nam thành ph6, các t chfrc
chmnh trj - xã hi thành ph6, các t chfrc qun chiing
- TIch crc phi hop vâi các dja phi.rong t6 chirc các hoat dng tuyên truyn,
nâng cao nhn thirc ye bão tOn da dng sinh hçc, báo v môi trtxô'ng, biên dôi khi
hu, Vn dng doàn viên, hi viOn tIch circ tham gia ra quân huang i.rng "Tháng
hanh dOng vi môi trixong" nám 2020 bang .cac hoat dông Cu. the
- Thành Doàn EM Nang t chirc hoat.dng duçc phân cong tai miic N cüa
KO hoach.
- D nghi các t chirc hi 4n dng cac can b, hi viOn cp dja phixong
tham gia cong tác v sinh mOi trix&ng và các phong trào lien quan tai khu dan cix.
14. D nghj các don VI: B Chi huy quân sir thành ph6, B clii huy b
di biên phông thành ph, B Tir lnh vüng ifi Hal quân, Cong an thành
phó Ba Näng
- B trI 1irc hxçmg, phi hop vài UBND các qun, huyn th chic cong tác
v sinh môi trtthng trOn toàn dja bàn thành phô tir ngày. 01/6 den ngày
31/7/2020.
- T chirc các hot dng tuyen tmyn, nói chuyn chuyOn d nhm tuyên
truyên, 4n dng sr tham gia tIch crc, hiu qua trong cong tác báo v môi
trithng trên dja bàn thành phO.
,
.
.
15. Be nghi. cac
don v: Bi h9c Ba Nang, cac trirông di .hçc, cao dang
trên dla bàn thành ph6

TIch crc ph6i hop vài UBND các dja phrnng, các Sâ, ngành liOn quan t
chi'rc các dçit ra quân, tuyên truyOn nâng cao nhn thirc ye: Giám thiOu rae thai
nhixa, phân loai rae thai tai nguOn, bao v mOi trixoug, bao tOn da dang sinh hoc
và giãm nhç tác dng cüa biOn di khI hu.
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16. D nghj các co quan thông tin di chüng
- Dài Phát thanh - Truyn hInh Dà Nng và Báo Dà Nkg phi hqp Si Tài
nguyen va Môi tnrong, So Cong thrnmg va cac Co quan, don vi Phat song cac
trailer, phong su ye thông diêp, chu dé, cac hoat dông huxng ixng Ngay Môi
tnring the giâi näm 2020; các hoat dng nôi bt cüa ngành trong lTnh virc môi
trlxng... dàng tái trên các phizo'ng tin thông tin dai chitng.
- Trung tam Truyn hInh Vit Nam tai Dà Nng theo dOi k hoach trin
khai cua cac so, ban, nganh, cci quan va don vi dê thu thâp thông tm, phôi hop
cong tác tuyên truyên nhftng hot dng din ra trên dja bàn thành phô.
17. Ban quãn 1? Tôa nhà Trung tam Hành chinh thành ph
Tuyên truyn trên các man hInh din tcr ti Trung tam hành chInh v Chi:t
dê Tháng hành dng vi môi trtràng hithng ing Ngày Môi tnrông the giài nàm
2020; phôi hçrp S& Tài nguyen và MOi trir&ng dang tái các trailer, phóng sr lien
quan.
VL KINH Pm THIJC HIN
Si:r ding ngun kinh phI hoat dng thithng xuyên cüa các sâ, ban, ngành,
UBND cac qun huyn và nguôn tai trçi trcác co quan, doanh nghip.
VII. TONG KET, BAO CÁO
Can cir k hoch nay, các s, ban, ngành, UBND các qi4n, huyn; các co
quail, dcin vj, to chrc chmnh frj - xã hi xây drng kê hoch triên khai ci the và
gCri ye Si Tài nguyen và MOi tnthng tnxâc ngày 30/05/2020 âê tong hop, theo
döi và phôi hop thirc hin; dông tlthi báo cáo kêt qua thirc hin trtthc ngày
01/8/2020;
Các tài lieu tuyên truyn theo chi d, thit k poster, bang rOn, phixón, ao,
mit, ... thrcrc dàng tái trên website cüa Sâ Tài nguyen và Môi tnring ti dja chi
www.tnmt.danang.gov.vn.
N1in di.rçic k hoch nay, yeu cAu Giám dc các s; ban, ngành, Chü tjch
UBND cac qi4n huyn và thu trixâng các co quail, don vj khân throng triên khai
thirc hifl./.i/'
Nci nhzmn:
- Nhir thành phân trong KH (tihin);
- B TN & MT (b/cáo);
- TT Thành uS' (b/cáo);
- TT HDNT) TP (b/cáo);
- CT và cac PCT UBIJD TP (b/cáo);
- Liru: VT, ØTT, STNMT.,,

•TM.UY BAN NHAN DAN
KT. CHU TICH
O CHU T • CH

Trn Van Mien

Phu luc 1.
U TUYEN TRUYEN yE CHU E
MOI TRUNG THE GJOI 2020
rCh s Ji/KJI-UBAV ngay.c tháng 5 nám 2020
cia UBND thành phô Dà Ndng)
1. Bão v rmg là bão v sr s6ng
3. Trixâc khi chat mt cay, hay trng mt rihigcây
4. Bào v môi tri.thng là sir nghip cüa toàn Dãng, toân dan và toàn quân
5. Bão v môi tning là nghia viii cüa mi cong dan và trách nhim cüa toàn xã
hi
6. Cong nghip hóa, hin dai hóa phái di dôi v&i bào v mOi tnrng
7. Hay thay di thói quen: Hixâng dn mt nn kiith th It Cacbon
8. Sir dmg d nhira, tái nilon gay hi cho si.'rc khöe con ngix?ñ
9. Rae là ngun gay ô nhim môi tnxông - Hay lam sach rae a mi nci
10. Rae thai nhra dang git cht siñh 4t bin
11. Hay kim soát rác thai nhira - V.n d cp bach toàn cAu
12. Tr6ng them mOt cay xanh là them mt hành dng vi môi trithng
13. Rrng km trü Cacbon, thiic dy da dng sinh hçe. và lam sach môi trii&ng
không khi.
14. Phân loi rae thai ti ngun là gop phn xay dirng Thành ph6 Môi tnrng.
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