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Kính gửi:  Ban Thường vụ các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc 

 

Ngày Môi trường thế giới (05/6) do Chương trình Môi trường Liên hợp 

quốc phát động được Việt Nam hưởng ứng từ năm 1982 đến nay đã trở thành 

phong trào rộng khắp trên phạm vi cả nước góp phần nâng cao nhận thức của 

người dân về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển bền vững 

và ứng phó với biến đổi khí hậu. Năm 2021, với chủ đề “Phục hồi hệ sinh thái” 

nhằm phát động cho một thập kỷ phục hồi hệ sinh thái, ngăn chặn và đảo ngược 

sự suy thoái của các hệ sinh thái trên mọi lục địa và đại dương, giúp xóa đói 

giảm nghèo, chống biến đổi khí hậu và ngăn chặn sự tuyệt chủng hàng loạt. 

Căn cứ Công văn số 2298/BTNMT-TTTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường về việc tổ chức các hoạt động của Tháng hành động vì môi trường hưởng 

ứng Ngày Môi trường thế giới; căn cứ tình hình dịch bệnh covid-19 đang diễn 

biến rất phức tạp, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị các tỉnh, thành đoàn và 

đoàn trực thuộc tổ chức các hoạt động, cụ thể như sau: 

1. Tổ chức tuyên truyền sáng tạo, đổi mới cách thức thực hiện, hình thức 

truyền thông, ứng dụng công nghệ thông tin về chủ đề, thông điệp hưởng ứng 

Ngày Môi trường thế giới năm 2021 theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, có sức lan 

tỏa, ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức của cộng đồng. 

- Khuyến khích treo băng rôn, pano, áp phích được làm từ các vật liệu 

thân thiện với môi trường tại các khu vực công cộng, đường phố, trụ sở cơ quan 

làm việc và các địa điểm phù hợp. 

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc: không săn bắt 

động vật quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng; không khai thác, đánh bắt, sử dụng 

cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên; xây dựng nền kinh tế tuần hoàn chất thải, 

chống rác thải nhựa trên cạn và đại dương. 

- Các cơ quan truyền thông, báo chí, các đài phát thanh, truyền hình của 

Đoàn, Hội các cấp tăng thời lượng đưa tin, bài, phóng sự, chuyên trang, chuyên 

mục tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và các hoạt động tổ chức Tháng hành 

động về môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2021. 

2. Khuyến khích tổ chức trực tuyến các hội thảo, hội nghị, tọa đàm về bảo 

tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, quản lý chất thải rắn, chất thải nhựa, ứng 

phó với biến đổi khí hậu; các hoạt động có sự tham gia của cộng đồng như 



Chiến dịch ra quân làm vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, thu gom xử lý chất 

thải, từ chối sử dụng túi nilon khó phân huỷ, đồ nhựa dùng một lần. 

3. Tổ chức các hoạt động nhằm phục hồi hệ sinh thái phù hợp với điều 

kiện thực tiễn địa phương, đơn vị như: (1) Đối với hệ sinh thái rừng: thực hiện 

các hoạt động trồng cây xanh (Ngày Chủ nhật xanh, thứ bảy tình nguyện…); (2) 

Đối với hệ sinh thái hồ, sông suối: thu gom rác hai bên bờ và trên mặt nước; 

trồng các cây bản địa xung quanh/hai bên hồ, sông suối và tạo hành lang di 

chuyển cho các loài động vật hoang dã…; (3) Đối với hệ sinh thái biển và ven 

biển: thu gom rác thải trong môi trường, triển khai hoạt động đánh bắt hải sản 

bền vững… 

4. Phát hiện, biểu dương và khen thưởng những tổ chức, cá nhân, doanh 

nghiệp 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. 

Ban Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực 

thuộc căn cứ điều kiện thực tế tổ chức các hoạt động, nội dung thiết thực hưởng 

ứng chủ đề năm 2021.  
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