CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
UBND TỈNH KON TUM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Số: 1246 /STNMT-MT

Kon Tum, ngày 13 tháng 5 năm 2022

V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng
Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học, Ngày
Môi trường thế giới, Tháng hành động vì
môi trường năm 2022 trên địa bàn tỉnh

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành;
- UBMTTQVN tỉnh, các tổ chức đoàn thể;
- Các lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;
- Đài phát thanh và truyền hình tỉnh;
- Báo Kon Tum;
- Cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện các Văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường: số
2442/BTNMT-TTTT ngày 10/5/2022 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng
Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2022, số 2472/BTNMT-TTTT ngày
11/5/2022 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới,
Tháng hành động vì môi trường năm 2022; Kế hoạch số 1424/KH-UBND ngày
28/4/2022 của UBND tỉnh về Tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ
ơn Bác Hồ" kết hợp hưởng ứng "Ngày môi trường Thế giới 5/6" năm 2022 trên
địa bàn tỉnh Kon Tum.
Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2022 được Liên hợp quốc (UN) phát
động với chủ đề “Xây dựng một tương lai chung cho mọi sự sống”, hướng tới
mục tiêu toàn cầu đến năm 2050 “Sống hài hòa với thiên nhiên” và Ngày Môi
trường thế giới 05 tháng 6 năm 2022 được Chương trình Môi trường Liên hợp
quốc (UNEP) phát động với chủ đề “Chỉ một Trái đất” (Only One Earth)
nhằm truyền tải ý nghĩa thông điệp cùng xây dựng lối sống bền vững, hài hòa
với thiên nhiên.
Để triển khai các chuỗi hoạt động, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị
các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện một số nội dung như sau:
1. Các Sở, ban, ngành, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức đoàn thể,
lực lượng vũ trang, UBND các huyện, thành phố, cơ sở sản xuất kinh doanh trên
địa bàn tỉnh căn cứ điều kiện thực tế xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động
hưởng ứng, tuyên truyền về chủ đề, thông điệp hưởng ứng chuỗi hoạt động
Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học, Ngày Môi trường thế giới, Tháng hành động vì
môi trường năm 2022 trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và
Môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh.
2. Các cơ quan thông tấn báo chí địa phương (Báo Kon Tum, Đài phát
thanh truyền hình tỉnh,…) tăng thời lượng đưa tin, bài, phóng sự, chuyên trang,
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chuyên mục tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và các hoạt động hưởng ứng
Ngày Môi trường thế giới, Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2022.
3. Thời gian triển khai các hoạt động từ ngày 22/5/2022 đến 30/6/2022.
Kết quả thực hiện của Quý đơn vị đề nghị gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường
hoặc Email kontumepa@gmail.com trước ngày 30 tháng 7 năm 2022 để tổng
hợp báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh theo quy định
Thông tin, tài liệu truyền thông hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới,
Tháng hành động vì môi trường năm 2022; Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm
2022 được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi
trường, địa chỉ https://www.monre.gov.vn/; Trung tâm Truyền thông tài nguyên
và môi trường, địa chỉ https://tainguyenmoitruong.gov.vn/; Tổng cục Môi
trường, địa chỉ https://vea.gov.vn
(Có Phụ lục khẩu hiệu tuyên truyền kèm theo)
Sở Tài nguyên và Môi trường rất mong sự quan tâm, phối hợp của Quý cơ
quan, đơn vị./.
Nơi nhận:
KT. GIÁM ĐỐC
- Như trên;
PHÓ GIÁM ĐỐC
- Giám đốc Sở (b/c);
- TT CNTT TN&MT (đưa tin);
- Lưu VT, MT.

Trương Đạt
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Phụ lục:
KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN CÁC SỰ KIỆN NGÀY MÔI TRƯỜNG
(Ban hành kèm theo Công văn số:
/STNMT-MT ngày tháng 5 năm 2022
của Sở Tài nguyên và Môi trường)
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.
6. Toàn dân tích cực bảo vệ rừng. Hưởng ứng chính sách chi trả dịch vụ
môi trường rừng.
7.Vì một Việt Nam xanh. Hãy đồng hành cùng chính sách chi trả dịch vụ
môi trường rừng.
8. Thực hiện tốt chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng là góp phần
bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên rừng.

