
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

BAN QUẢN LÝ KHU KTCK 

ĐỒNG ĐĂNG-LẠNG SƠN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  25  /KH-BQLKKTCK               Lạng Sơn,  ngày 31  tháng  5 năm 2019 

 

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai tổ chức các hoạt động hƣởng ứng Ngày Đại dƣơng thế giới,  

Ngày Môi trƣờng thế giới năm 2019 

  
 

 Thực hiện nội dung Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 21/5/2019 của 

UBND tỉnh về việc Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới. 

Ngày Môi trường thế giới năm 2019 trên địa bàn tỉnh. Ban Quản lý khu kinh tế 

cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động 

hưởng ứng ngày thế giới môi trường năm 2019 tại khu vực các cửa khẩu với nội 

dụng sau: 

 I. Mục đích, yêu cầu 

 1. Mục đích: 

       -  Nhằm nâng cao nhận thức của chính quyền các cấp, các nhà đầu tư, đầu tư 

các dự án sản xuất kinh doanh, cộng đồng dân cư tại các khu vực cửa khẩu thuộc 

địa bàn quản lý của Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn 

về ngày Môi trường thế giới; kêu gọi cộng đồng cùng hành động trong việc giảm 

thi u nh ng chất độc hại ra môi trường không khí trong các hoạt động sản xuất 

kinh doanh và phải c  trách nhiệm, trong tất cả các lĩnh vực liên quan đến đại 

dương đ  đạt được Mục tiêu phát tri n bền v ng. 

- Tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, 

pháp luật của Nhà nước về các vấn đề c  liên quan tới bi n, đảo Việt Nam. 

 2. Yêu cầu: 

         - Công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi 

trường thế giới (ngày 05/6/2019) và Ngày Đại dương thế giới (ngày 08/6/2019)  

được thực hiện ở tất cả các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn 

th , doanh nghiệp; thực hiện tuyên truyền sâu rộng tới mọi tầng lớp nhân dân 

trên địa bàn cửa khẩu. 

- Tổ chức các hoạt động đảm bảo hiệu quả, thiết thực theo hướng tiết 

kiệm, chú trọng vào các hoạt động thực tiễn bằng nh ng việc làm cụ th  c  sức 

lan tỏa và ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức về bảo vệ môi trường của cộng 

đồng. 

II- Nội dung thực hiện 

        Lựa chọn các nội dung theo Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 21/5/2019 

của UBND tỉnh thiết thực, hiệu quả, sát với tình hình thực tế, chức năng, nhiệm 

vụ và địa bàn hoạt động của Ban quản lý và các Trung tâm quản lý cửa khẩu; Tổ 
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chức các hoạt động c  sự tham gia trực tiếp của cộng đồng như: Chiến dịch  N i 

không với sản phẩm nhựa dùng một lần ; Chiến dịch ra quân làm vệ sinh môi 

trường, thu gom xử lý chất thải, rác thải, khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh 

mương, ao, hồ, hệ thống thoát nước, trồng cây xanh chống x i lở... Tăng cường 

đa dạng h a công tác tuyên truyền, như: Tổ chức treo băng rôn, pano, áp phích, 

khẩu hiệu về chủ đề Ngày Môi trường thế giới 2019 tại nơi công cộng, các 

đường phố chính, trụ sở cơ quan làm việc, nơi đông người qua lại và tăng thời 

lượng phát s ng trên các phương tiện thông tin, đại chúng; Đẩy mạnh công tác 

ki m tra, giám sát, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân c  các hành vi gây ô 

nhiễm môi trường trên địa bàn khu vực của khẩu. 

 III. Tổ chức thực hiện: 

1. Văn phòng Ban Quản lý:  

Tổ chức quán triệt nội dung Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 21/5/2019 

của UBND tỉnh tại khối văn phòng Ban quản lý; thực hiện tuyên truyền khẩu 

hiệu về việc hưởng ứng ngày Môi trường thế giới năm 2019 trên bảng đèn LED 

của cơ quan; tổ chức các hoạt động ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom rác 

thải, trong phạm vi cơ quan... 

2. Các Trung tâm quản lý cửa khẩu: 

- Các Trung tâm quản lý cửa khẩu: Chủ động phối hợp với các lực lượng 

chức năng trong khu vực cửa khẩu, thống nhất tổ chức các hoạt động hưởng ứng 

ngày Ngày Môi trường thế giới (ngày 05/6/2019) và Ngày Đại dương thế giới 

(ngày 08/6/2019) trên địa bàn khu vực cửa khẩu, theo Kế hoạch số 94/KH-

UBND ngày 21/5/2019 của UBND tỉnh; tuyên truyền đến các đối tượng hoạt 

động trong khu vực cửa khẩu; lựa chọn các khẩu hiệu phù hợp đ  treo, tuyên 

truyền tại khu vực các cửa khẩu; ra quân làm vệ sinh môi trường bằng các hành 

động cụ th , thiết thực như: ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, 

khơi thông dòng chảy, thu dọn vệ sinh xung quanh trụ sở cơ quan cửa khẩu, tòa 

nhà ki m soát liên ngành, khu vực các cột mốc…  

(Sao gửi kèm dung Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 21/5/2019 của 

UBND tỉnh) 

Sau khi kết thúc các hoạt động hưởng ứng, các Trung tâm quản lý cửa 

khẩu tổng hợp kết quả thực hiện gửi Ban Quản lý trước ngày 10/6/2019 đ  tổng 

hợp, báo cáo theo yêu cầu./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở TNMT (P/h); 

- Lãnh đạo Ban; 

- Văn phòng; 

- Phòng: QLHT, KHTH, QLDN; 

- TT QLCK: TT-CN, HN-BL, CM; 

-  Ban QLDA (thuộc Ban); 

- Lưu: VT. HT. 

KT. TRƢỞNG BAN 

PHÓ TRƢỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Hoàng Đình Tuệ 
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