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BÁO CÁO 

Kết quả hoạt động hưởng ứng  

Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2022 

 

Thực hiện công văn số 2349/UBND-CN, ngày 13/9/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới 

sạch hơn năm 2022, Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo kết quả thực hiện như 

sau: 

1. Công tác chỉ đạo và triển khai thực hiện 

- Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho đội ngũ công chức và 

người lao động trong toàn ngành, Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo, hướng 

dẫn tuyên truyền tới các phòng, ban, đơn vị trực thuộc về các hoạt động hưởng 

ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022 với chủ đề “Tất cả vì môi 

trường xanh sạch đẹp”; hưởng ứng ngày môi trường thế giới (05/6) và ngày 

Quốc tế đa dạng sinh học (22/5) theo hướng dẫn tại Công văn số  

2472/BTNMT-TTTT, ngày 11/5/2022 và công văn số 2442/BTNMT-TTTT, 

ngày 10/5/2022. 

- Triển khai Chỉ thị số 9729/CT-BNN-KHCN, ngày 17/11/2016 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách nhằm 

tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong Nông nghiệp và xây dựng nông 

thôn mới và Chỉ thị số 7804/CT-BNN-KHCN, ngày 10/01/2020 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và PTNT về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và 

giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành nông nghiệp nhằm nâng cao nhận thức 

của công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị về việc bảo vệ môi 

trường và phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu.  

2. Kết quả triển khai thực hiện 

- Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quán triệt, 

phổ biến rộng rãi tới 13 đơn vị trực thuộc với trên 375 công chức, viên chức và 

người lao động trong cơ quan về Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn 

bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành luật, tập trung vào các quy định mới. 

Lồng ghép các nội dung tuyên truyền vào các chương trình, hội nghị, cuộc họp 

tại các địa phương để để phổ biến rộng rãi tới quần chúng nhân dân.  

- Tổ chức triển khai treo băng rôn, khẩu hiệu với các nội dung: "Tất cả vì 

môi trường xanh, sạch, đẹp". Kết quả có 13/13 đơn vị trực thuộc Sở đã triển khai 

thực hiện treo băng rôn tại trụ sở của cơ quan, đơn vị. 

- Ra quân tổng vệ sinh, dọn dẹp, thu gom rác thải hằng ngày; đảm bảo 

khuôn viên, hội trường, phòng làm việc của công chức, viên chức luôn sạch sẽ 
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gọn gàng, ngăn nắp; thực hiện nghiêm túc cấm hút thuốc lá tại các khu vực công 

cộng của cơ quan.  

- Tuyên truyền, phổ biến đến cá nhân và gia đình của các cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động trong hoạt động mua sắm, tiêu dùng giảm thiểu, 

hạn chế tối đa sử dụng túi nilon khó phân huỷ và các sản phẩm nhựa dùng một 

lần; tăng cường thay thế, sử dụng bằng các sản phẩm thân thiện với môi trường; 

thu hồi các sản phẩm thái bỏ, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải, góp phần tạo 

nền tảng quan trọng cho xây dựng nền kinh tế tuần hoàn. 

3. Đánh giá 

- Kết quả triển khai các hoạt động hưởng ứng “Chiến dịch Làm cho thế giới 

sạch hơn năm 2022” đã được các phòng, ban, đơn vị của Sở triển khai thực hiện 

nghiêm túc, sát với thực tế, thực hiện tốt các tiêu chí được giao. Từng bước nâng 

cao ý thức của cán bộ, công chức, viên chức trong việc triển khai, thực hiện 

công tác bảo vệ môi trường. Các kết quả đã thực hiện được của Sở đã phần bảo 

vệ môi trường chung của tỉnh và góp phần làm cho thế giới sạch hơn. 

- Đây là một hoạt động cụ thể, có ý nghĩa thiết thực giúp cho mỗi công 

chức, viên chức trong ngành nâng cao nhận thức và tích cực chủ động tham gia 

vào việc bảo vệ môi trường của cơ quan, để môi trường sống và làm việc ngày 

càng xanh, sạch, đẹp. 

- Qua triển khai các hoạt động cho thấy, năng lực quản lý về bảo vệ môi 

trường, kỹ năng tuyên tryền, vân động, thay đổi hành vi, nhận thức của toàn thể 

công chức, viên chức được nâng cao, phát huy hiệu quả công tác bảo vệ môi 

trường.  

Trên đây là báo cáo Kết quả hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế 

giới sạch hơn năm 2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Sở Tài nguyên & Môi trường; 

- Giám đốc, các PGĐ; 

- Lưu: VT, KHTC. 
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Nguyễn Thái Hà 

 

 

 


		2022-10-07T14:59:18+0700


		2022-10-07T15:07:39+0700


		2022-10-07T15:07:39+0700




