
BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
___________________________ 

 

 
Số:            /BVHTTDL-KHCNMT 

V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng                

Ngày Môi trường thế giới 05/6,                    

Tháng hành động vì môi trường năm 2022  
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_________________________________________________ 

 

Hà Nội,  ngày     tháng     năm 2022 

 

Kính gửi:  

               - Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

               - Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương.  

 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 2472/BTNMT-

TTTT ngày 11/5/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt 

động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6, Tháng hành động vì môi trường 

năm 2022. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch, Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn 

vị và điều kiện thực tế, triển khai tổ chức các hoạt động với nội dung cụ thể: 

1. Chủ đề Ngày Môi trường thế giới 05/6/2022: “Chỉ Một Trái đất” (Only 

One Earth). 

2. Nội dung và hình thức tổ chức 

2.1. Treo băng rôn, pano, áp phích tại cơ quan, đơn vị (khuyến khích sử 

dụng từ các vật liệu thân thiện với môi trường). 

2.2. Tổ chức và phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến, thực hiện: Luật 

Bảo vệ môi trường năm 2020; Quy tắc ứng xử bảo vệ môi trường trong hoạt động 

văn hóa, thể thao và du lịch (Quyết định số 4216/QĐ-BVHTTDL ngày 

25/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch); Bộ tiêu chí hướng 

dẫn bảo vệ môi trường tại các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh quốc 

gia (Quyết định số 4666/QĐ-BVHTTDL ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch); Bộ tiêu chí hướng dẫn bảo vệ môi trường đối với các 

cơ sở du lịch và dịch vụ tại các khu, điểm du lịch (Quyết định số 1066/QĐ-

BVHTTDL ngày 28/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch); Bộ 

tiêu chí hướng dẫn bảo vệ môi trường trong hoạt động thể dục thể thao trong các 

khu dân cư, nơi công cộng (Quyết định số 1794/QĐ-BVHTTDL ngày 27/4/2018 

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), trong đó tập trung một số nội 

dung:  
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- Tăng cường các biện pháp bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa 

dạng sinh học tại các khu/điểm du lịch, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng 

cảnh. 

- Bổ sung trang thiết bị phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải tại 

các khu/điểm du lịch, di tích, cơ sở văn hóa, thể thao, địa điểm vui chơi giải trí… 

- Đẩy mạnh tuyên truyền trong việc không sử dụng túi nilon khó phân hủy và 

các sản phẩm nhựa dùng một lần; sử dụng các sản phẩm, dịch vụ thân thiện với 

môi trường. 

- Giới thiệu, phổ biến các mô hình, giải pháp bảo vệ môi trường, bảo tồn đa 

dạng sinh học hiệu quả. 

2.3. Tăng cường số lượng các tin bài, phóng sự trên các sản phẩm báo giấy, 

trang tin điện tử... tuyên truyền về các hoạt động, nhiệm vụ, nội dung về bảo vệ 

môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học trong hoạt động văn hóa, thể 

thao và du lịch. 

Thông tin, tài liệu truyền thông về Ngày Môi trường thế giới, Tháng hành 

động vì môi trường năm 2022 được đăng tải trên các trang thông tin điện tử: 

https://www.monre.gov.vn/; https://tainguyenmoitruong.gov.vn/; http://vea.gov.vn. 

3. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp 

lồng ghép tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6, 

Tháng hành động vì môi trường năm 2022 phù hợp với nội dung nêu trên và chức 

năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. 

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tổ chức triển khai thực hiện, tổng hợp báo 

cáo kết quả thực hiện (mẫu kèm theo) về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch              

(qua Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường) trước ngày 05/8/2022./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương; 

- Lưu: VT, KHCNMT, BN.200 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Hoàng Đạo Cương 

 

 

 

 

https://www.monre.gov.vn/;%20https:/tainguyenmoitruong.gov.vn/
http://vea.gov.vn/
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KHẨU HIỆU TRUYỀN THÔNG 

 

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 hệ sinh 

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 kinh tế và chống 

lại đói nghèo. 

5. Ngăn chặn và đảo ngược sự mất mát của các hệ sinh thái và đa dạng sinh 

học. 
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Mẫu báo cáo 

 

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

ĐƠN VỊ: ………………. 
____________________________ 

 

Số: …. /………… 

V/v báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động      

hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6, 

Tháng hành động vì môi trường năm 2022 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_________________________________________________________ 

 

......., ngày … tháng … năm 2022 

Kính gửi: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch  

  (Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường) 

 

1. Kết quả tổ chức các hoạt động hưởng ứng 

- Các hoạt động tổ chức (mô tả hoạt động, nơi diễn ra, mục đích, tác động tới 

cộng đồng…) 

- Các hoạt động tham gia, phối hợp (mô tả hoạt động, nơi diễn ra, mục đích, tác 

động tới cộng đồng…) 

- Các hoạt động tuyên truyền: tin bài, hình ảnh trên phương tiện thông tin điện tử 

và ấn phẩm do đơn vị quản lý (số lượng, nội dung…) 

(Lưu ý: Với các đơn vị thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền bảo vệ môi trường, các tin 

bài, phóng sự... gửi sản phẩm kèm theo) 

2. Đề xuất, kiến nghị 

 

 

 Đơn vị … 

(Ký tên, đóng dấu) 
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