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KẾ HOẠCH
Triển khai tổ chức hoạt động hưởng ứng
Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”
và Ngày Môi trường Thế giới (5/6) năm 2022
Thực hiện Kế hoạch số 1243/KH-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2022 của
Ủ y ban nhân dân tỉnh về Triển khai tổ chức hoạt động hưởng ứng Lễ phát động
“Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ và Ngày Môi trường Thế giới (5/6) năm
2022.
Sở Tài chính tỉnh Kon Tum xây dựng Kế hoạch Triển khai tổ chức hoạt
động hưởng ứng Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ và Ngày
Môi trường Thế giới (5/6) năm 2022 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Phát động phong trào trồng cây, trồng rừng, bảo vệ môi trường trên địa
bàn tỉnh; tuyên truyền công chức và người lao động tích cực tham gia trồng cây,
trồng rừng; nâng cao nhận thức của các tầng lớp Nhân dân về vai trò, tác dụng,
giá trị của rừng, ý nghĩa của việc trồng cây, trồng rừng, công tác bảo vệ rừng,
phòng cháy chữa cháy rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, thực hiện các quy định
của pháp luật về lâm nghiệp, góp phần giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi
khí hậu.
- Kêu gọi mọi người tham gia bảo vệ môi trường giảm thiểu khí thải gây
hiệu ứng nhà kính làm biến đổi khí hậu toàn cầu; tạo thói quen để tự giác tham
gia các hoạt động trồng cây gây rừng, phòng chống cháy rừng, bảo tồn thiên
nhiên bảo vệ môi trường.
2. Yêu cầu
- Kế hoạch phải được thực hiện một cách hiệu quả thông qua các hình
thức tuyên truyền, gắn liền với công tác bảo vệ môi trường.
- 100% công chức, người lao động của Sở Tài chính thực hiện hưởng ứng
Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ và Ngày Môi trường thế
giới.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1.Tuyên truyền nâng cao nhận thức
- Thực hiện tuyên truyền, phổ biến về Luật Bảo vệ môi trường năm 2020;
Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về
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tổ chức phong trào “Tết trồng cây” và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển
rừng; Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 01 tháng 04 năm 2021 của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt Đề án trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025.
- Tuyên truyền khẩu hiệu (bảng điện tử cơ quan): Nhiệt liệt hưởng ứng
Ngày Môi trường Thế giới 05/6/2022.
2. Tổ chức ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường cơ quan
- Thời gian: Ra quân dọn vệ sinh và chăm sóc cây xanh trong khoảng thời
gian từ ngày 01/6/2022 đến ngày 30/6/2022.
- Địa điểm: Tại trụ sở làm việc của Sở Tài chính tỉnh Kon Tum.
3. Lực lượng tham gia dọn vệ sinh
Công chức và người lao động Sở Tài chính.
III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
- Tuyên truyền nâng cao nhận thức về nguy cơ ô nhiễm nhựa, bảo vệ môi
trường, nhận thức về tác động nguy hại của rác thải nhựa đối với sức khỏe con
người, môi trường và hệ sinh thái.
- Tuyên truyền bằng hình thức tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề về
Bảo vệ môi trường, về biến đổi khí hậu, đa dạng sinh học…
- Thực hiện đúng bản cam kết “chống rác thải nhựa”.
- Thực hiện tốt Kế hoạch của Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Kon Tum đã ký
ban hành (Kế hoạch số 91/KH-STC ngày 07/01/2022) về Triển khai thực hiện
Quyết định số 175/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2021 của Thủ tướng Chính
phủ về phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác
thải nhựa giai đoạn 2021 -2025”.
- Thường xuyên tổ chức dọn dẹp rác thải trong cơ quan, tiết kiệm điện,
nước, bảo vệ và chăm sóc cây xanh trong khuôn viên cơ quan.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Công chức, người lao động trong cơ quan tuyên truyền, vận động gia
đình, người thân, người dân sinh sống tại nơi mình cư trú hưởng ứng tích cực
hưởng ứng Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ và Ngày Môi
trường Thế giới (5/6) năm 2022.
- Đăng tải Kế hoạch này lên Trang thông tin điện tử của Sở.
- Đề nghị Ban Chấp hành Chi đoàn huy động lực lượng đoàn viên thanh
niên hưởng ứng tích cực Kế hoạch hưởng ứng Lễ phát động “Tết trồng cây đời
đời nhớ ơn Bác Hồ và Ngày Môi trường Thế giới (5/6) năm 2022, phát động
phong trào ra quân dọn vệ sinh và chăm sóc cây xanh tại cơ quan; hưởng ứng
phong trào có chất lượng, hiệu quả.
- Văn phòng Sở theo dõi, đôn đốc các phòng triển khai thực hiện Kế
hoạch này và báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 20/6/2022.
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Trên đây là Kế hoạch triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng hưởng
ứng Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ và Ngày Môi trường
Thế giới (5/6) năm 2022 của Sở Tài chính tỉnh Kon Tum./.
Nơi nhận:
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Giám đốc Sở;
- Các Phó giám đốc Sở;
- Các phòng thuộc Sở (thực hiện);
- BCH Chi Đoàn Sở;
- Trang TTĐT cơ quan;
- Lưu: VT, VP.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Huỳnh Ngọc Hùng

