
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN TRÙNG KHÁNH 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /UBND-TNMT 

V/v tổ chức các hoạt động hưởng 

ứng Chiến dịch làm cho thế giới  

sạch hơn năm 2022  

Trùng Khánh, ngày        tháng 9 năm 2022 

 

 

Kính gửi: 
 

- Các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể huyện;  

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

(sau đây gọi tắt là các cơ quan, đơn vị, đoàn thể chính trị 

và UBND các xã, thị trấn) 

 

Thực hiện Công văn số 2349/UBND-CN ngày 13 tháng 9 năm 2022 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến 

dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022. 

Chủ đề Chiến dịch làm cho thế sạch hơn năm 2022 là: “Cùng hành động 

để thay đổi thế giới ’’, tiếp nối chủ đề đã được phát động tại Chiến dịch làm 

cho thế giới sạch hơn năm 2021 nhằm nâng cao hiệu quả về công tác bảo vệ môi 

trường, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.  

Để hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022 một cách 

thiết thực và hiệu quả, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau: 

1. Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể chính trị và UBND các xã, thị trấn: 

- Căn cứ vào đặc điểm, tình hình, điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị 

tổ chức các hoạt động và lựa chọn treo các băng rôn, khẩu hiệu, áp phích, tại các 

khu vực công cộng, đường phố, trụ sở cơ quan làm việc và các địa điểm phù hợp 

(nội dung khẩu hiệu đính kèm công văn này); 

- Tổ chức các hoạt động cộng đồng như: Ra quân làm vệ sinh môi trường, 

thu gom xử lý rác thải; nạo vét, khơi thông kênh mương thủy lợi, phát quang 

đường làng, ngõ xóm; 

- Tuyên truyền và tổ chức thực hiện các quy định của Luật Bảo vệ môi 

trường năm 2020 và các văn bản quy định hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Bảo 

vệ môi trường năm 2020. 

2. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông huyện: Xây dựng chương 

trình, nội dung, thời lượng thực hiện tuyên truyền về ý nghĩa của Chiến dịch làm 
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cho thế sạch hơn năm 2022 với chủ đề “Cùng hành động để thay đổi thế giới’’ 

trên phương tiện truyền thông do Trung tâm quản lý. 

Căn cứ các nội dung trên, các cơ quan, ban, nghành, đoàn thể huyện, Ủy 

ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo kết quả hoạt 

động về Uỷ ban nhân dân huyện (qua phòng Tài nguyên và Môi trường, theo địa 

chỉ Ioffice VNPT: kientt.tkh -  Trần Trung Kiên) trước ngày 03/10/2022 để tổng 

hợp báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trưởng Cao Bằng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, TNMT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Hào 
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PHỤ LỤC 

Khẩu hiệu tuyên truyền Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022 

(Kèm theo Công văn số      /UBND-TNMT ngày      tháng 9 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân huyện Trùng Khánh) 

 

1. Tất cả vì môi trường xanh sạch đẹp. 

2. Môi trường hôm nay - Cuộc sống ngày mai. 

3. Môi trường là cuộc sống - Cuộc sống là môi trường. 

4. Mỗi người có thể làm cho thế giới sạch hơn. 

5. Bảo vệ môi trường là nghĩa vụ của mỗi công dân và trách nhiệm của toàn xã 

hội. 

6. Sống tốt cho môi trường là sống tốt cho chính mình. 

7. Chúng ta cùng liên kết chống lại biển đổi khí hậu. 
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