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BÁO CÁO
Về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới và tháng 

hành động vì môi trường năm 2022 tại xã Thanh Lang

Thực hiện công văn số 302/UBND-TNMT ngày 19 tháng 5 năm 2022 của 
UBND huyện Thanh Hà về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi 
trường thế giới và tháng hành động vì môi trường năm 2022. UBND xã Thanh 
Lang báo cáo công tác thực hiện tháng hành động vì môi trường năm 2022 như 
sau:

1. Công tác chỉ đạo
Thực hiện công văn số 302/UBND-TNMT ngày 19 tháng5 năm 2022 của 

UBND huyện Thanh Hà về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi 
trường thế giới và tháng hành động vì môi trường năm 2022. UBND xã Thanh 
Lang chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, trường học, cơ sở 4 thôn Lang Can 1, Lang Can 
2, Lang Can 3, Kim Can ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, khơi 
thông dòng chảy, tích cực trồng cây xanh, cây bóng mát nhằm tạo cảnh quan môi 
trường xanh, sạch, đẹp và chung tay ngăn chặn ô nhiễm môi trường không khí.

2. Công tác tuyên truyền
- Xây dựng bài tuyên truyền về ý nghĩa của việc giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi 

trường gắn với công tác phòng chống dịch bệnh địa phương, tiết kiệm năng lượng, 
sử dụng bền vững hệ sinh thái và tài nguyên đa rạng sinh học. Tuyên truyền trên hệ 
thống truyền thanh kiến thức về môi trường, lối sống xanh, tiết kiệm năng lượng, 
trồng cây xanh.

- Treo băng rôn khẩu hiệu tại trụ sở UBND xã và các công sở.
- Tuyên truyền, khuyến cáo nhân dân phong trào“ Chống rác thải nhựa” và 

phong trào “ Nói không với túi nilong sử dụng 01 lần” . Áp dụng các quy trình sản 
xuất sạch trong nông nghiệp.

- Tăng cường kiểm tra và kiên quyết xử lý kịp thời các cơ sở gây ô nhiễm 
môi trường nghiêm trọng. Yêu cầu các cơ sở sản xuất đầu tư vận hành thường 
xuyên có hiệu quả hệ thống xử lý nước thải, chất thải đảm bảo tiêu chuẩn, quy 
chuẩn môi trường.



- Các thôn tổ chức dọn dẹp vệ sinh đường làng ngõ xóm, khu trung tâm các 
thôn, phát quang đường làng ngõ xóm, trồng hoa tại các tuyến đường liên thôn. Tổ 
chức khơi thông dòng chảy, hệ thống tiêu thoát nước.

3. Chi tiết các hoạt động
Các đoàn thể phối hợp với cơ sở 4 thôn dọn dẹp vệ sinh môi trường, khu 

trung tâm các thôn, cá đoàn thể cử hội viên quét dọn đường làng ngõ xóm, các khu 
liên gia. Đoàn Thanh niên xã Thanh Lang dọn dẹp vệ sinh khu vực Nghĩa trang liệt 
sỹ xã Thanh Lang.

Thông qua các hội nghị của xã, của thôn và cácđoàn thể tuyên truyền hội 
viên, nhân dân triển khai phong trào “ Chống rác thải nhựa”  và phong trào “ Nói 
không với túi nilong sử dụng 01 lần”.

Triển khai tổ thu gom rác thải 04 thôn nhắc nhở các hộ gia đình phân loại, 
thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Tổ thu gom rác thải hoạt động thường 
xuyên, liên tục, thu gom rác thải về bãi rác tập trung của xã.

Treo băng rôn tại trụ sở UBND xã với khẩu hiệu “Chung tay ngăn chặn ô 
nhiễm môi trường không khí”.

- Mục đích các hoạt động: 
Ra quân vệ sinh môi trường cải tạo phục hồi các khu vực bị ô nhiễm, trồng 

cây xanh cải thiện cảnh quan môi trường, tạo không gian sống trong lành, sạch đẹp 
trên địa bàn toàn xã; Tổ chức treo băng rôn, pano, áp phích, khâu hiệu về chủ đề 
Ngày môi trường thế giới năm 2022; tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh; 
Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi 
trường tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhằm kịp thời phát hiện và xử lý triệt để 
các hành vi vi phạm.

Tăng cường các hoạt động thông tin, tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, 
nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, giảng viên, giáo viên, sinh viên và học sinh 
đối với công tác bảo vệ môi trường; quản lý, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, 
rác thải; khuyến khích sử dụng công nghệ, sản phẩm thân thiện với môi trường, 
hạn chế sử dụng các nguồn nguyên liệu, nhiên liệu phát sinh nhiều khí thải gây 
hiệu ứng nhà kính…

Trên đây là báo cáo của UBND xã Thanh Lang về công tác thực hiện tháng 
hành động vì môi trường năm 2022./.

Nơi nhận:
- UBND huyện Thanh Hà;
- Phòng TN-MT huyện;
- Lưu: VP.
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