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BÁO CÁO 

Kết quả triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, 

Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2022  

 

Thực hiện Công văn số 3092/BNN-KHCN, ngày 18/5/2022 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế 

giới, Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2022. Sở Nông nghiệp và PTNT Cao 

Bằng báo cáo kết quả triển khai cụ thể như sau: 

I. Công tác chỉ đạo, triển khai 

Ngay sau khi nhận được Công văn số 3092/BNN-KHCN, ngày 18/5/2022 

của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày 

Môi trường thế giới, Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2022, Sở Nông nghiệp 

và PTNT tỉnh Cao Bằng đã chỉ đạo, quán triệt nội dung Công văn đến toàn thể 

cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành thông qua ban hành 

Công văn số 946/SNN-KHTC, ngày 20 tháng 5 năm 2022 về việc tổ chức các 

hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Quốc tế đa dạng sinh học 

năm 2022, gửi đến các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở.  

Đảng ủy, Ban Giám Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Cao Bằng đã chỉ đạo, 

quán triệt lồng ghép tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể các phòng, ban, đơn vị 

trực thuộc Sở các nội dung về Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Luật Lâm 

nghiệp; Luật Thủy sản và các văn bản hướng dẫn thi hành; giới thiệu các mô 

hình, giải pháp bảo vệ môi trường, phục hồi hệ sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh 

học. 

Quán triệt đến các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở nghiêm túc lồng ghép 

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; 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. 

Chỉ đạo các đơn vị kịp thời báo cáo kết quả triển khai thực hiện các hoạt 

động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 

2022 để lãnh đạo Sở nắm bắt và có sự chỉ đạo kịp thời. 

II. Kết quả thực hiện 

1. Hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6) và 

ngày Quốc tế đa dạng sinh học (22/5): 
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- Toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong Sở được truyền 

thông Ngày Môi trường thế giới (05/6) và ngày Quốc tế đa dạng sinh học (22/5) 

- 100% Đoàn viên tham gia đầy đủ “Ngày Chủ Nhật xanh” ra quân làm vệ 

sinh môi trường tại trụ sở các đơn vị đạt hiệu quả cao. 

2. Công tác treo băng rôn, pano, áp phích: 

- Toàn thể các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở thực hiện treo băng rôn, 

khẩu hiệu với nội dung liên quan đến chủ đề “hưởng ứng Ngày Môi trường thế 

giới, Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2022” tại trụ sở đơn vị. 

3. Hoạt động tuyên truyền, phổ biến Luật: 

- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở đã được quán triệt phổ biến, lồng 

ghép tuyên truyền về Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Luật Lâm nghiệp, Luật 

Thủy sản và các văn bản hướng dẫn thi hành; giới thiệu các mô hình, giải pháp 

bảo vệ môi trường, phục hồi hệ sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học. 

4. Công tác phát hiện, biểu dương và khen thưởng: 

- Lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị luôn sát sao, kịp thời phát hiện, biểu 

dương và khen thưởng những cá nhân có đóng góp hiệu quả, thiết thực trong 

việc sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, 

sản xuất tiêu dùng bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu. 

Trên đây là báo cáo kết quả triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi 

trường thế giới, Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2022 của Sở Nông nghiệp 

và PTNT tỉnh Cao Bằng./. 

 
Nơi nhận:   
- Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường; 

- Ban Giám đốc; 

- Lưu: VT, KHTC.    

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thái Hà 
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