
UBND TỈNH CAO BẰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /HD-SGTVT 

V/v hướng dẫn tổ chức các hoạt 

động hưởng ứng Ngày Môi trường 

thế giới 05 tháng 6, tháng hành 

động vì môi trường năm 2022. 

Cao Bằng, ngày       tháng 6 năm 2022 

 

 

Kính gửi: Các phòng, ban và đơn vị trực thuộc Sở 

Thực hiện văn bản số 1230/UBND-CN  ngày 20/5/2022 của UBND tỉnh 

về việc Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6, 

tháng hành động vì môi trường năm 2022, Sở Giao thông vận tải Cao Bằng 

(GTVT) phát động tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05 

tháng 6, tháng hành động vì môi trường năm 2022 với chủ đề “Chỉ một Trái 

đất” (Only One Earth) như sau: 

I. MỤC ĐÍCH: 

Nhằm truyền tải ý nghĩa thông điệp cùng xây dựng lối sống bền vững, hài 

hòa với thiên nhiên; sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và 

ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua các chính sách, hoạt động hướng tới lối 

sống xanh hơn, sạch hơn. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN: 

- Treo băng rôn, pano, áp phích (khuyến khích từ các vật liệu có tính thân 

thiện môi trường) tại các khu vực công cộng, đường phố, trụ sở cơ quan làm 

việc và các địa điểm phù hợp (nội dung khẩu hiệu đính kèm Công văn này).  

- Tổ chức các hoạt động cộng đồng như: Mít tinh hưởng ứng, ra quân làm vệ 

sinh môi trường, trồng cây xanh, thu gom xử lý chất thải; đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền trong việc không sử dụng túi nilon khó phân huỷ và các sản phẩm nhựa 

dùng một lần; sản xuất, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ thân thiện môi trường. 

- Tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện các quy định của Luật Bảo 

vệ môi trường năm 2020. 

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN: Ngày 05/6/2022. 

IV. TÀI LIỆU TUYÊN TUYỀN: 

Thông tin, tài liệu truyền thông được đăng tải tại Cổng thông tin điện tử 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường (http://monre.gov.vn); Trung tâm Truyền 

thông tài nguyên và môi trường, địa chỉ http://tainguyenmoitruong.gov.vn; Tổng 

cục Môi trường, địa chỉ  http://vea.gov.vn. 

http://tainguyenmoitruong.gov.vn/


V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trách nhiệm của các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở 

- Căn cứ nội dung nêu trên, các phòng, ban, đơn vị xác định nhiệm vụ 

trọng tâm, tầm quan trọng, ý nghĩa thông điệp trong hoạt động tuyên truyền tại 

cơ quan, đơn vị mình và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Đối với Thanh tra Sở,  

ngoài việc thực hiện nhiệm vụ theo nội dung nêu trên, thực hiện tuyên truyền 

theo nội dung Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022 đã được Giám đốc Sở phê 

duyệt. 

-  Lồng ghép hoạt động tuyên truyền với việc triển khai thực hiện nhiệm 

vụ chuyên môn trong cơ quan đơn vị mình. 

-  Báo cáo kết quả thực hiện công tác Tuyên truyền, phổ biến và tổ chức 

thực hiện các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 của đơn vị trước 

ngày 02/8/2022 (qua Văn phòng Sở) để tổng hợp báo cáo theo quy định. 

2. Giao Văn phòng Sở 

- Theo dõi, đôn đốc thực hiện việc tuyên truyền phổ biến và tổ chức thực 

hiện các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 của Sở GTVT. 

- Lựa chọn các bangzon, pano, phướn, tài liệu tuyên truyền để trưng bày 

tại trụ sở cơ quan và các trục đường chính. 

- Phát động toàn thể các bộ, công chức, viên chức trong Sở GTVT đúng 

08h00 ngày 05/6/2022 ra quân làm vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, thu gom 

xử lý chất thải xung quanh cơ quan, đơn vị và phòng làm việc. 

- Duy trì thư viện tài liệu phổ biến pháp luật và cơ sở dữ liệu về văn bản 

pháp luật trên cổng Thông tin điện tử Sở GTVT. 

- Tổng hợp, báo cáo kết quả hoạt động về Sở Tài nguyên và Môi trường, 

UBND tỉnh và cơ quan chuyên môn cấp trên trước ngày 06/8/2022. 

Trên đây là Văn bản hướng dẫn Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày 

Môi trường thế giới 05 tháng 6, tháng hành động vì môi trường năm 2022 của 

Sở GTVT Cao Bằng, đề nghị các phòng, ban, đơn vị trực thuộc sở nghiêm túc 

thực hiện./. 

Nơi nhận:   
- Văn phòng Sở; 

- Thanh tra Sở; 

- Phòng QLVT&PTNL; 

- Phòng KHKT&QLGT; 

- Ban QLBTĐB; 

- Trung tâm Đăng kiểm; 

- Cổng thông tin điện tử SGTVT; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 
 

Đàm Đức Văn 
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