HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH NAM ĐỊNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BAN THƯỜNG VỤ

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

Số: 104/BTV-TGCSLP

Nam Định, ngày 20 tháng 5 năm 2022

V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng
Tháng hành động về môi trường và
Ngày Môi trường thế giới năm 2022

Kính gửi:

Ban Thường vụ Hội LHPN các huyện, thành phố

Thực hiện Kế hoạch số 243/ĐCT-TG, ngày 17/5/2022 của Đoàn Chủ tịch
Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Kế hoạch số 70/KH-BTV, ngày 19/5/2022 của
UBND tỉnh về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh
học, Ngày Môi trường thế giới và Tháng hành động về môi trường năm 2022; Kế
hoạch số 65/KH-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2022 của UBND tỉnh Nam Định về
việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày
Đại dương thế giới năm 2022; Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đề nghị Ban thường
vụ Hội LHPN các huyện, thành phố tập trung triển khai tuyên truyền, thực hiện các
nhiệm vụ sau:
I. Thời gian, chủ đề
1. Tuần lễ Biển và Hải Đảo Việt Nam:
- Thời gian: từ ngày 01/6 - 08/6/2022;
- Chủ đề: “Phát triển bền vững kinh tế biển gắn với bảo tồn đa dạng sinh
học và các hệ sinh thái biển”
2. Ngày Đại Dương thế giới (08/6/2022):
- Chủ đề: “Hồi sinh: Cùng hành động vì Đại dương”.
3. Tháng hành động vì môi trường và ngày Môi trường Thế giới:
- Thời gian: Tháng hành động vì môi trường diễn ra từ ngày (22/5 –
30/6/2022) và Ngày Môi trường Thế giới (05/6/2022).
- Chủ đề: “Chỉ một Trái Đất”.
II. Nội dung tuyên truyền
1. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên,
phụ nữ và nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước về bảo vệ tài nguyên môi trường liên quan tới biển, đảo
Việt Nam như: Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Nghị quyết số 36-NQ/TW của
Ban Chấp hành Trung ương và Hướng dẫn số 35-HD/BTGTW ngày 31/12/2021
của Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2022; Kế
hoạch số 40/KH-UBND ngày 12/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện
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Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 05/03/2020 của Chính phủ ban hành Kế hoạch tổng
thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày
22/10/2018 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn
đến năm 2045; Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 16/7/2021 của Ủy ban nhân dân
tỉnh thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 18/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng
bộ tỉnh về xây dựng, phát triển vùng kinh tế biển giai đoạn 2021-2025 và những
năm tiếp theo và Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 04/02/2020 của Ủy ban nhân
dân tỉnh về hành động quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030.
Tuyên truyền những cơ sở, chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ
quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa; vị trí vai trò
tiềm năng của biển đảo Việt Nam, các văn bản pháp luật quốc tế; thỏa thuận song
phương và đa phương giữa Việt Nam với các quốc gia, các tổ chức quốc tế có liên
quan tới biển, đảo Việt Nam; ý thức trách nhiệm, tình yêu đối với biển, đảo thiêng
liêng của Tổ quốc.
2. Phát động và tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ tham
gia hưởng ứng các hoạt động, sự kiện do Trung ương Hội LHPN Việt Nam
phát động cụ thể như sau:
2.1. Tổ chức sự kiện trực tuyến “Tử tế vì môi trường” năm 2022 với Chủ đề
“Chỉ một Trái đất”.
- Thời gian: 1 buổi sáng, ngày 31/5/2022.
- Hình thức: Trực tiếp (tại Hà Nội) và trực tuyến (trên nền tảng fanpage của
Hội LHPN Việt Nam).
2.2. Tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Luật Bảo vệ môi trường năm
2020 (đính kèm thể lệ của Trung ương Hội LHPN Việt Nam).
- Thời gian: 30/5 - 27/6/2022 (4 tuần).
- Hình thức: Thi trắc nghiệm trực tuyến dạng (google form) hàng tuần trên
fanpage của Hội LHPN Việt Nam, fanpage phụ nữ sống xanh, mỗi tuần 1 bài thi.
2.3. Tuyên truyền, giới thiệu các sản phẩm xanh, thân thiện môi trường của
hội viên, phụ nữ.
- Thời gian: 1/6 - 30/6/2022.
- Quy định dự thi: Nội dung bài viết giới thiệu về sản phẩm của hội viên,
phụ nữ không quá 300 từ (kèm theo hình ảnh: rõ ràng, sắc nét, có chú thích, không
vi phạm bản quyền).
- Hình thức: Bài dự thi gửi về địa chỉ email: phunusongxanh@gmail.com;
Trung ương Hội LHPN Việt Nam sẽ lựa chọn các bài viết và đăng tải trên báo Phụ
nữ Việt Nam, fanpage của Hội, fanpage Phụ nữ sống xanh.
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3. Tập trung tuyên truyền phổ biến thông tin về tác hại của ô nhiễm không
khí và lợi ích của việc sử dụng các phương tiện công cộng đối với môi trường
không khí; vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân tham gia giám sát khí
thải phát sinh từ các khu công nghiệp, các cơ sở sản xuất công nghiệp, giao thông,
xây dựng các nguồn khí thải khác. Duy trì, nhân rộng các mô hình bảo vệ môi
trường “Phụ nữ chủ động thực hiện phân loại rác thải từ gia đình” và phong trào
“Chống rác thải nhựa” tập trung tổ chức các chiến dịch ra quân làm vệ sinh môi
trường, thu gom xử lý chất thải, rác thải, không thải rác nhựa ra môi trường,
khuyến khích các hoạt động thu gom, phân loại tái chế chất thải nhựa.
4. Vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân cùng hành động bảo vệ
môi trường bằng những việc làm cụ thể, thiết thực như: phát động chiến dịch “Phụ
nữ làm sạch môi trường biển” gắn với “Ngày thứ bảy, chủ nhật xanh - sạch - đẹp”;
tiếp tục tham gia trồng cây xanh, hạn chế việc đốt chất thải nông nghiệp sau thu
hoạch; phối hợp tham gia các hoạt động truyền thông, mittinh về các chủ đề hưởng
ứng nhằm nâng cao vai trò của các cấp Hội trong công tác bảo vệ môi trường, tài
nguyên thiên nhiên và tăng cường lồng ghép giới trong công tác bảo vệ môi
trường; Phát hiện, biểu dương, tuyên truyền nhân rộng những tập thể, cá nhân tiên
tiến, điển hình trong công tác bảo vệ môi trường.
5. Treo băng zôn, pano, áp phích, khẩu hiệu hưởng ứng Ngày Môi trường
thế giới, Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ Biển - Hải đảo Việt Nam và Tháng hành
động vì môi trường tại nơi đông người qua lại, cơ quan làm việc, trên các trục
đường chính trong đợt hưởng ứng nhằm nhắc nhở mọi người cùng hành động bảo
vệ môi trường biển, đảo, phát triển bền vững kinh tế biển.
Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đề nghị Ban Thường vụ Hội LHPN các
huyện, thành phố, đơn vị triển khai thực hiện các hoạt động phù hợp, cụ thể, thiết
thực; huy động được sự tham gia, hưởng ứng của đông đảo cán bộ, hội viên, phụ
nữ trong tỉnh và báo cáo kết quả về Hội LHPN tỉnh (qua Ban Tuyên giáo - Chính
sách Luật pháp) đồng thời gửi bản mềm qua thư điện tử theo địa chỉ E.mail:
tuyengiaonamdinh@gmail.com trước ngày 30/6/2022 để tổng hợp báo cáo Trung
ương Hội LHPN Việt Nam và các ngành liên quan./.
Nơi nhận:
TM. BAN THƯỜNG VỤ
- Như kính gửi;
PHÓ CHỦ TỊCH
- Lưu: VT - TGCSLP.

Lê Thị Thúy Nhài
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PHỤ LỤC
KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN HƯỞNG ỨNG
NGÀY QUỐC TẾ ĐA DẠNG SINH HỌC, NGÀY MÔI TRƯỜNG
THẾ GIỚI, THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ MÔI TRƯỜNG NĂM 2022
(Kèm theo Công văn số: 104/BTV-TGCSLP, ngày 20/5/2022 của BTV Hội LHPN tỉnh Nam Định)

1. Cùng hành động để bảo tồn thiên nhiên, điều hòa khí hậu, giảm thiểu ô nhiễm.
2. Cùng liên kết chống lại biến đổi khí hậu và ngăn chặn sự phá hủy thái toàn cầu.
3. Sử dụng nguồn nguyên liệu xanh là góp phần bảo vệ môi trường.
4. Nâng cao chất lượng môi trường kích thích phát triển chống lại đói nghèo.
5. Ngăn chặn và đảo ngược sự mất mát của các hệ sinh thái và đa dạng sinh học.
6. Hãy sử dụng đồ dùng từ vật liệu tái chế.
7. Đánh bắt hải sản sai cách là phá hủy cân bằng sinh học.
8. Sử dụng nguồn nguyên liệu xanh là góp phần bảo vệ môi trường.
9. Ô nhiễm môi trường từ việc sử dụng thuốc trừ sâu, các sản phẩm từ nhựa dùng 1
lần và túi nilon khó phân hủy.
10. Đa dạng sinh học - Hành trình duy trì s ự sống.
11. Hành động vì thiên nhiên - Trách nhiệm của chúng ta.
12. Ngăn chặn và đảo ngược sự mất mát của các hệ sinh thái và đa dạng sinh học.
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PHỤ LỤC
MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG
HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ MÔI TRƯỜNG
VÀ NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI NĂM 2022
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN……

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BAN THƯỜNG VỤ

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

Số: …/BC-BTV

……., ngày … tháng …. năm 2022

Các nội dung chính của báo cáo:
1. Công tác chỉ đạo thực hiện: Nêu rõ các Văn bản chỉ đạo của đơn vị trên
địa bàn triển khai tổ chức Tuần lễ Biển - Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày
Đại dương thế giới năm 2022.
2. Kết quả các hoạt động
21. Kết quả tham gia các hoạt động của Trung ương Hội LHPN Việt Nam
(có số liệu cụ thể về số lượng người tham dự các sự kiện trực tuyến; thành phần
đối tượng tham gia; tổng số bài viết dự thi gửi về Trung ương Hội). Đánh giá kết
quả đạt được và tác động của các sự kiện, cuộc thi tới cán bộ, hội viên, phụ nữ và
nhân dân.
2.2. Kết quả tổ chức các hoạt động trên địa bàn các đơn vị (có biểu kèm
theo)
- Tổng số các hoạt động diễn ra trên địa bàn; tổng số người tham gia:….
- Nội dung hoạt động:
+ Tổ chức các buổi mít tinh, cổ động, tập huấn, hội thảo, cuộc thi.
- Số lượng các hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại
chúng như: viết các tin, bài, phóng sự, tuyên truyền
- Các hình thức khác…
- Tổng số băng rôn, khẩu hiệu, tờ rơi, poster được phát hành (cái):
- Tổ chức ra quân làm sạch vệ sinh môi trường, ra quân làm sạch môi trường
biển ( tổng chiều dài, diện tích các khu vực công cộng, đường giao thông, bãi biển
làm vệ sinh môi trường (km hoặc ha):….
- Tổng số cây xanh, đường hoa được trồng mới và trồng bổ sung và chăm
sóc:………………….
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- Số công trình bảo vệ môi trường được khởi công, khánh thành, bàn giao
đưa vào sử dụng:
- Tổng lượng rác thu gom, xử lý (tính theo m3 hoặc tấn):….
- Đánh giá các kết quả đạt được và tác động tới cán bộ, hội viên, phụ nữ và
nhân dân.
3. Những đề xuất, kiến nghị
4. Hình ảnh (gửi qua mail: tuyengiaonamdinh@gmail.com)
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BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG
HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ BIỂN VÀ HẢI ĐẢO VIỆT NAM VÀ NGÀY ĐẠI DƯƠNG THẾ GIỚI NĂM 2022
STT

Tên hoạt
động

Kết quả
Tổng số
người
tham gia

Khơi thông
cống rãnh,
phát quang
bụi rậm
(số m)

Tổng số rác
Vệ sinh
thu gom xử
khu vực
lý (m3 hoặc công cộng,
tấn)
đường
giao
thông, bờ
biển (km)

Số công
trình BVMT
được khởi
công khánh
thành, bàn
giao

Tổng số cây
xanh (cây),
đường hoa
được trồng
mới và trồng
bổ sung (km)

Treo băng
rôn, khẩu
hiệu, in tờ
rơi, poster
(chiếc)

Số lượng
tin bài
viết, số
buổi phát
thanh
tuyên
truyền

Tổ chức
các chương
trình tọa
đàm, tập
huấn,
truyền
thông kiến
thức

Hoạt
động
khác

1
2
3

TM. BAN THƯỜNG VỤ
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