
  ỦY BAN NHÂN DÂN 

  HUYỆN CÔN ĐẢO 

Số:         /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

            Côn Đảo, ngày       tháng      năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 
Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, 

Ngày Đại dương thế giới năm 2021 trên địa bàn huyện Côn Đảo 

 
Nhằm hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), Tuần lễ Biển và Hải đảo 

Việt Nam (01-08/6), Ngày Đại dương thế giới (08/6) năm 2021, đồng thời đẩy 

mạnh phong trào bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc 

giữ gìn, cải thiện môi trường; UBND huyện Côn Đảo xây dựng Kế hoạch hưởng 

ứng Ngày Môi trường Thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại 

dương thế giới năm 2021 trên địa bàn huyện Côn Đảo với các nội dung cụ thể như 

sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức tự giác 

của các tầng lớp Nhân dân và du khách trên địa bàn huyện về vai trò và tầm quan 

trọng của việc bảo vệ môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học, ứng phó biến đổi khí 

hậu, quản lý và bảo vệ môi trường biển, hải đảo đối với công cuộc xây dựng và 

phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

- Đẩy mạnh phong trào bảo vệ môi trường tại các khu dân cư, trường học, 

doanh nghiệp trên địa bàn huyện, nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ môi 

trường hướng tới thay đổi hành vi, thói quen trong cuộc sống góp phần giảm thiểu 

ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái. 

2. Yêu cầu 

- Các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 05/6/2021 được thực 

hiện gắn với phong trào chống rác thải nhựa; hạn chế, tiết kiệm sử dụng đồ nhựa, 

không sử dụng đồ nhựa dùng một lần. 

- Các hoạt động hưởng ứng được tổ chức đảm bảo tuân thủ các quy định về 

phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid -19. 

3. Chủ đề 

- Chủ đề của Ngày Môi trường Thế giới năm 2021: “Phục hồi Hệ sinh thái” 

- Chủ đề của Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2021 với chủ đề “Bảo 

vệ đại dương và phát triển bền vững sinh kế biển Việt Nam”; 

- Chủ đề của Ngày Đại dương thế giới năm 2021 là: Đại dương “Cuộc sống 

và Sinh kế”. 
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II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC 

Trong thời gian từ tháng ngày 01 tháng 6 đến hết tháng 6 năm 2021, đồng 

loạt tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày môi trường thế giới, trong đó tập trung 

vào một số hoạt động chính như sau: 

- Tổ chức cuộc thi vẽ tranh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6 Chủ 

đề “Môi trường xanh – Tương lai xanh” lần thứ 2 trên địa bàn huyện Côn Đảo năm 

2021. 

- Treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu về chủ đề Ngày môi trường thế 

giới năm 2021 “Phục hồi Hệ sinh thái”; chủ đề của Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt 

Nam năm 2021 với chủ đề “Bảo vệ đại dương và phát triển bền vững sinh kế biển 

Việt Nam” ở nơi công cộng, trụ sở làm việc, nơi đông người qua lại. 

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN 

 1. Tổ chức cuộc thi vẽ tranh 

- Thời gian phát động: thực hiện theo Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 

25/4/2021 của UBND huyện Côn Đảo. 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Tài nguyên và môi trường phối hợp Phòng Giáo 

dục và Đào tạo huyện. 

2. Treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu 

 - Thời gian: trong suốt tháng 06/2021. 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Trung 

tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Phòng Tài nguyên và Môi trường  

Tổng hợp kết quả thực hiện của các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện, tham 

mưu báo cáo UBND tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường. 

Lựa chọn nội dung băng rôn để Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao 

huyện treo tại các khu vực công cộng. 

2. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện 

- Liên hệ Phòng Tài nguyên và Môi trường nhận và treo băng rôn tại một số 

khu vực công cộng: 

+ Nội dung “Phục hồi Hệ sinh thái” tại khu vực chợ Côn Đảo; 

+ Nội dung “Hành động vì thiên nhiên trách nhiệm của chúng ta” tại khu 

vực bùng binh Tôn Đức Thắng – Lê Hồng Phong; 

+ Nội dung “Hài hòa với thiên nhiên giữ gìn bảo tồn đa dạng sinh học”  

treo trước cổng UBND huyện; 

+ Nội dung “Trái đất cần chúng ta! Hãy liên kết chống lại biến đổi khí hậu” 

trước cổng Huyện ủy Côn Đảo; 



3 

 

+ Nội dung “Hãy sử dụng đồ dùng từ vật liệu tái chế” trước Phòng Tài 

nguyên và Môi trường. 

- Phát thanh, trình chiếu trailer, phóng sự tuyên truyền về Ngày Môi trường 

Thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương thế giới năm 2021 

trên hệ thống truyền thanh, truyền hình huyện Côn Đảo trong tháng 6 để tuyên 

truyền cho Nhân dân và du khách hiểu biết thêm về tầm quan trọng của việc bảo vệ 

môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học, ứng phó biến đổi khí hậu, quản lý và bảo vệ 

môi trường biển, hải đảo. Đơn vị truy cập Website: www.vea.gov.vn để tải các tài 

liệu thông tin. 

3. Phòng Văn hoá – Thông tin 

Đăng tải thông tin về hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, Tuần 

lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương thế giới năm 2021 trên cổng thông 

tin điện tử và website của huyện. 

4. Các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp 

- Tổ chức các hoạt động cụ thể nhằm hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh 

học, Ngày Môi trường Thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại 

dương thế giới năm 2021 

- Treo băng rôn tại trụ sở cơ quan, đơn vị với thông điệp phù hợp. 

5. Ban Quản lý các Khu du lịch: Vận động các cơ sở kinh doanh du lịch 

tham gia dọn vệ sinh bãi biển. Tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường tại cơ sở. 

Tuyên truyền cho du khách chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường khi đến 

tham quan, nghỉ dưỡng tại Côn Đảo.  

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các tổ chức chính 

trị - xã hội 

- Vận động các hội viên, đoàn viên, quần chúng Nhân dân tích cực tham gia 

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 2021.  

- Đẩy mạnh các hoạt động thiết thực, hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng 

cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, gia 

đình văn hóa, khu dân cư văn hóa gắn với công tác bảo vệ môi trường. 

7. Trưởng các Khu dân cư 

Chủ trì, phối hợp với Ban công tác Mặt trận cơ sở và các đoàn thể Khu dân cư 

tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia các 

hoạt động dọn vệ sinh môi trường tại khu dân cư nhằm hưởng ứng Ngày Môi 

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

2021. 

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường đã bố trí trong năm 2021 cho Phòng 

Tài nguyên và Môi trường. 

http://www.vea.gov.vn/
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Trên đây là kế hoạch hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, Tuần lễ Biển và 

Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương thế giới năm 2021 trên địa bàn huyện Côn 

Đảo. UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, Khu dân cư trên địa bàn 

huyện theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch 

này và báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện (thông qua phòng Tài nguyên và 

Môi trường) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./. 

 

Nơi nhận: 
 - UBND tỉnh; 

- Sở TN&MT; 

- Chi cục BVMT; 

- Chi cục Biển – Hải đảo; 

- TTr. HU, HĐND huyện; 

- Uỷ ban MTTQVN huyện; 

-Chủ tịch và các PCT UBND huyện; 

- Các Đoàn thể huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

- Các trường học trên địa bàn huyện; 

- Trưởng 9 Khu dân cư; 

- Lưu: VT, TH, TNMT. 

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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