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V/v t chCrc các hot dng huàng t:rng 
Ngay Môi tri.r&ng the giài närn 2019 

CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
Dc Ip  - Tir do - Hnh phác 

Ba R:a  — Ving Tàu, ngày tháng  5  nám 2019 

KInh gui: 
- UBND các huyn, thành ph& thj xã; 
- Các Sâ, ban, ngành trên dia bàn tinh; 
- Các to chirc doàn the chInh trj, xA hi trén dja bàn tinh; 

Dài Phát thanh truyên hInh Ba Rja-Vüng Tàu; 
- Báo Ba Rja — Vüng Thu. 

Can cir van bàn so 2229/BTNMT-TTTNMT ngày 15/5/2019 cüa B Tài 
nguyen và Môi trithng ye vic tO chic các hot dng hthng 1rng Ngày Di duang 
the giri, Ngày MOi tru?mg the giOi näm 2019; 

Can cr K hoch s 70/KI-I-UBND ngày 21/5/2019 cüa UBND tinh thrc 
hin các hott dng ye tuyên truyên, bão v môi trumg nãm 2019 nhàm hrung 1rng 
Ngày môi tru?rng the giOi trên dja bàn tinh; 

UBND tinh yêu cu UBND các huyn, thành ph& thj xâ và các So, ban, 
ngành; các to chtlrc doàn the chInh trj, xà hi trên dja bàn tinh ni dung triên khai 
thirc hin Ngày MOi truung the gioi näm 2019 nhtr sau: 

1. Chü dé Ngày Môi trung th giâi näm 2019 là "O nhiêrn klzông 
k/il va han/i d(3ng cüa cli áng ta" (Air Pollution) nhäm kêu gi cong dOng cüng 
hành dng trong vic giãm thiêu nhQng chat dtc h.i ra môi 
truO'ng không khI trong các hot dng san xuât kinh doanh. 

2. Si Tài nguyen và Môi truô'ng là dan vj thuing trrc, phi hçp vOi các 
huyn, thành phô, thj xä và các to chuc, cá nhan có lien quan to chuc và thirc hin 
kê hoch dà duçic UBND tinh phê duyt. DOn dOc, tong hçip tInh hInh, kêt qua triên 
khai, thixc hin cia các dan vi tham gia và báo cáo kêt qua cho Bô Tài nguyen và 
MOi trung, UBND tinh. 

3. Các hot dng "Tháng hành dng vi rnOi trueing" hithng ung Ngày Môi 
trung The giOi 05/6/20 19 chü yêu tp trung triên khai các ni dung sau: 

- Thirc hin chO truang di mOi hInh thuc t chuc các hot dng huóng 
ung Tháng hành dng vi mOi tru6ng theo hu'ng tiet kim, hiu qua, chü tr9ng vào 
các hoat dng thirc tin có süc lan tOa và ành hu&ng mnh me den nhn thuc cüa 
cong dông. 



- To chirc các hot dng tuyên truyn v rnc dIch, nghia cüa chü dê Ngày 
Môi tmng th giâi näm 2019. Khuyn khIch, h trçl và to diêu kin cho các ho.t 
dng bão v tài nguyen, bâo v môi trung cüa nguâi dan và cong dông, dông thai 
phô biên thông tin cho cong dông ye tác hi cüa ô nhiêm không khI và 1çi Ich cüa 
vic sü diving các phixcng tin cong cong dôi vâi mOi trithng không khI. 

- UBND thj xã Phü M5 ducic chçn lam dim d t chrc mit tinh Ngày Môi 
trumg the giOi cüa tinh có trách nhim phôi hçip cUng S Tài nguyen và Môi 
tru&ng xây drng ké hoach mit tinh, chuân bj dja diem và cãc diêu kin can thiêt âê 
to chirc các su kiên. 

- Tp trung kim soát biji trong qua trInh thi công, vn chuyn nguyen vt 
lieu, chat thai tai các cong trung xây dirng; tang cithngkiém soát khi thai phát 
sinh tr các khu virc xr 1 chat thai ran nông thôn, lang nghê, cllm cong nghip. 

- Thirc hin dôi m&i cong ngh, quy trinh san xuât, thit bj san xuât ti các 
Co si san xuât cong nghip nhäm hn chê phát sinh khI thai dông thai tang 
cithng xây drng, lap dt, vn hành các h thông xtr l' khI thai phát sinh tir các 
co sâ cOng nghip, dam bâo không gay ô nhiêm môi truang không khi. 

- Tp trung xü l', kiêm soát và giám sat khI thai phát sinh t1r các phucing 
tin giao thông, dc bit là ti các do thj lan. 

- Huy dng si1 tham gia cUa cong dng dôi vâi vic giám sat khI thai phát 
sinh tr các ca s& cong nghip, nàng lucng, giao thông, xây dirng và các nguôn 
khI thai 1n. 

- Tp trung trin khai phong trào "Chng rác thai nhra" vai ni dung 
"Giãi quyêt ô nhiêm mOi tnrang do rae thai nhira gay ra là nhirn vii cap bach, 
dèi hôi phài thxc hin thumg xuyên, có sir tham gia cüa nhiêu cap, nhiéu ngành 
và cUa toàn xã hôi"; 

- UBND cãc huyn, thành ph6, thj xa xây d%mg k hoach thirc hin các hot 
dng ngày môi trumg the giài 5/6; kê hotch tO chirc triên khai chuang trinh ngày 
thir Bay "xanh - sach - dçp" trén dja bàn các huyn, thj xâ, thành phô djnh k' 1 
lânitháng theo chi do cüa UBND tinh tai  Ké hoch so 70/KH-UBND ngày 
2 1/5/2019 thông qua hInh thirc huy dng lirc lucing ti các dja phiiong tham gia d9n 
dçp y  sinh, xi'r lO nhiêm ti các diem den môi tri.thng, to chüc khoi thông cong 
rãnh, no vet ao ho, kênh muong, h thông thoát nuóc, trông cay xanh, phát quang 
biii ram,... Trén ca sO kêt qua trien khai chucing trInh dê xuât UBND tinh khen 
thithng các mO hinh, dja phuong thirc hin tot chuang trInh ngày thir Bay "xanh - 
sch - dçp" dé biêu duong, khen thuâng. 

- TE chüc các hi nghj, hôi thao, toa dam ye cOng tác quãn 1, khai thác, 
s1r ding tài nguyen và bào v rnOi truang theo htthng ben vfng và quãn 1 thông 
nhât, phuc v1i phát triên kinh tê - xà hi, dam bâo quOc phông, an ninh; các hi 
thão, hi nghj, phóng sir ye các chü dé "GiOi và môi truang", "Phi n& vai img phó 



vOi thiên tai và bin di khi hu". . .nhm nâng cao vai trO cüa phi ncr Vit Nam 
trong cong tác bão v tài nguyen thiên nhiên và rnOi trtthng. 

- Khuyên khIch t chüc khi công, xay dirng và bàn giao các cong trInh 
bào v môi truäng phiic vi lçii Ich cüa cong dông nhu: trông cay xanh chän cat, 
chông xói lâ và ngän ngi'ra xâm nhp mn, thirc hin các tiêu chi môi tmng 
trong xay dirng nông thôn mâi, h trç nguYi dan thIch 1rng vOi biên dôi khi htu,... 

- To chirc treo bang rOn, pano, áp phIch, khu hiu huâng 1rng và Tháng hành 
dng vi môi tnr&ng hithng 1mg Ngày Môi tru&ng the giOi vOi chü dê là"O nhiêm 
không khI và hành dç5ng cia ching ta" (Air Pollution) a ni cong cong, các dung 
phô chInh, tru si Ca quan lam vic, nai dông ngu'äi qua laj nhàm nhãc nhâ, tio diêu 
kin cho mi to ch1mc, cá nhânvà cong dông thtrc hin quyên và nghia vii tham gia 
bão v môi truông, phát triên ben vcrng bang nhcrng vic lam ci the, thiêt thirc. 

- Các co quan truyn thOng, báo chI, dài phát thanh, truyên hInh tang thai 
luçmg thra tin, bài, phóng sr, chuyên trang, chuyên m1ic tuyên truyên các hot 
dng hiRing 1mng Tháng hành dng vI môi triRmg näm 2019 dc bit là tuyên truyên 
ye tác hi cüa ô nhim không khI dôi vOi kinh té - xà hi, môi tru&ng và sIre khôe 
cong dOng; djnh huàng các bin pháp giàm thiêu phát sinh khI thai dc hi trong 
dai song hang ngày; xây dimng chuyên trang, chuangtrinh cô dng, bài viêt, phóng 
sr vn dng ngixai dan cüng chung tay cài thin chat luçmg khOng khI a mçi fbi, 
moi ch. 

UBND tinh yêu cAu UBND các huyn, thành phô, thj xâ; các S&, ban, ngành; 
cac to chlrc doàn the chInh trj, xàhi trên dja bàn tinh xây di,rng kê hojch, to chirc 
triên khai thuc hin và báo cáo kêt qua thirc hin ye Sâ Tài nguyen và MOi trithng 
tri.thc ngày 30/6/2019 dê Sâ tong hp, báo cáo UBND tinh và B Tài nguyen và 
Môi tri.rang./. 

(D nghj truy cp Cng thông tin din ti Tang ciic Mói tru'&ng theo dja chi 
www.vea.gov.vn  dé tái các tài lieu tuyên truyên, bang ron, poster, các thiêt ké non, 
áo, ye Ngày MOi tru'àng The giài nám 2O19- 

No ,ihân: d4T  CHU TICHVVt/ 

- B TN&MT(d b/c); ' 0 CHI1J TIC 
- TTr.Tinh Ciy, TTr.HDND tinh (b/c); - 
- Phông TN&MT các huyn, Tx.Phü M9, 
Tp.Bà Rja, Tp.VUng Tàu; 
- Chi eic Bão v môi trueing; 
- Ltxu: VT, TH (60b)i 
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