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UBND TỈNH HÀ TĨNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  2859  /BC-STNMT Hà Tĩnh, ngày   05  tháng 10  năm 2018 
 

 

BÁO CÁO 
Kết quả tổ chức các hoạt động hưởng ứng  

Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2018 

 

 

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 

4771/BTNMT-TTTNMT ngày 05/9/2018 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng 

chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà 

Tĩnh báo cáo kết quả thực hiện như sau: 

 1. Về công tác chỉ đạo thực hiện 

Căn cứ nội dung văn bản nêu trên, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh đã 

tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Văn bản số 5459/UBND-NL2 ngày 

12/9/2018 chỉ đạo các Sở, Ban, ngành, Đoàn thể cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các 

huyện, thị xã, thành phố tổ chức các hoạt động hưởng ứng. Để hướng dẫn các địa 

phương tổ chức thực hiện, Sở Tài nguyên và Môi trường, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã ban 

hành Văn bản liên ngành số 24/LN-TĐ-STNMT ngày 12/9/2018 và Văn bản số 

91/TB/TĐTN-PT ngày 12/9/2019. Trên cơ sở văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, 

hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường và Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, các Sở ngành, 

UBND các huyện, thị xã và thành phố đã xây dựng kế hoạch, ban hành công văn chỉ 

đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị đóng trên địa 

bàn tổ chức ra quân làm vệ sinh môi trường hưởng ứng chiến dịch; Báo cáo kết quả 

thực hiện gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp (chi tiết tại Phụ lục kèm 

theo). 

2. Về các hoạt động hưởng ứng 

Các hoạt động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2018 

diễn ra rộng khắp trên phạm vi toàn tỉnh với nhiều hình thức phong phú, cụ thể như 

sau: 

- Tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền nâng cao ý thức về bảo vệ 

môi trường, thu gom xử lý rác thải,... tại trụ sở UBND huyện, các cơ quan, đơn vị 

đóng trên địa bàn, nhà văn hóa xã, phường, thị trấn. 

- Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố và hệ 

thống phát thanh ở các xã, phường đã thực hiện các chương trình tuyên truyền, nâng 

cao nhận thức, kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trường, thu gom xử lý rác thải. 

- Các cơ quan, địa phương đã huy động nhiều tầng lớp nhân dân, cơ quan, đoàn 

thể trong đó nòng cốt là lực lượng Đoàn viên thanh niên ra quân làm vệ sinh môi 
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trường thu gom rác thải, khơi thông cống rãnh, kênh rạch, phát quang bụi rậm, quét 

dọn dọc các đường làng, ngõ xóm, làm sạch bờ biển, nơi công cộng (cơ quan, trường 

học, nhà văn hóa, chợ,...). Tổ chức các buổi tọa đàm, tuyên truyền, nâng cao nhận 

thức, kiến thức về bảo vệ môi trường, về hoạt động phòng cháy, chữa cháy rừng, bảo 

vệ tài nguyên và phát triển bền vững biển và hải đảo cho các cán bộ, Đoàn viên 

thanh niên, học sinh tại nhiều đơn vị như: phát quang đường băng cản lửa, triển lãm 

ảnh bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng,… Trồng và chăm sóc cây xanh trên các tuyến 

đường, khuôn viên trụ sở cơ quan, trường học, đơn vị quân đội, công an,... Phát 

động các phong trào thiết thực như: "Trồng và chăm sóc cây xanh", "Tiết kiệm nước 

sinh hoạt", "Giữ gìn vệ sinh xanh sạch đẹp",... 

- Ngày 15-16/9/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường và Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã 

thành lập các đoàn kiểm tra công tác ra quân vệ sinh môi trường, các hoạt động hưởng 

ứng đồng loạt tại các địa phương và chứng kiến lễ ra mắt các đội Tuyên truyền viên 

bảo vệ môi trường cấp xã tại: Thạch Hải (Thạch Hà), Kỳ Xuân (huyện Kỳ Anh), Cẩm 

Dương (Cẩm Xuyên), Cổ Đạm (Nghi Xuân), Hòa Hải (Hương Khê). 

3. Kết quả đạt được  

 Các hoạt động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2018 đã 

thu được nhiều kết quả thiết thực góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, thu 

gom xử lý rác thải tại các địa phương,... Kết quả cụ thể đạt được như sau: 

- Tổng số người tham gia hưởng ứng :     102.008 người; 

- Số lượng băng cờ, khẩu hiệu tuyên truyền:    469 cái; 

- Khối lượng rác thải thu gom và xử lý:    1.938 tấn; 

- Khơi thông cống rãnh, nạo vét kênh mương:   828 km; 

- Phát quang bụi rậm, đường giao thông thôn xóm:   1.229 km; 

- Trồng cây xanh:        27.369 cây; 

- Chăm sóc cây xanh:      24 ha; 

- Tổ chức tuyên truyền qua hệ thống phát thanh, truyền hình: 485 buổi 

(Chi tiết tại phụ lục 02 kèm theo) 

Với nội dung trên, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh báo cáo Bộ Tài 

nguyên và Môi trường tổng hợp./. 
 

 Nơi nhận: 
- Bộ TN&MT;  

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Tỉnh đoàn Hà Tĩnh; 

- GĐ, các PGĐ Sở;  

- Lưu: VT/CCMT. 

- Gửi: Văn bản giấy (01b) và điện tử. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

Phan Lam Sơn 
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PHỤ LỤC 01 

TỔNG HỢP CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO HƯỞNG ỨNG 

CỦA CÁC SỞ, NGÀNH ĐỊA PHƯƠNG 

(Kèm theo Báo cáo số:  2859 /BC-STNMT ngày  05/10/2018  

của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh) 
 

 

STT Sở, ngành, địa phương Văn bản chỉ đạo 
Báo cáo kết 

quả thực hiện 

1 Thành phố Hà Tĩnh 1873/UBND-TNMT ngày 18/9/2018  x 

2 Thị xã Hồng Lĩnh 06/UBND-TĐ ngày 07/9/2018  x 

3 Thị xã Kỳ Anh 1082/UBND-TNMT ngày 12/9/2018 x 

4 Huyện Nghi Xuân 1209/UBND-TNMT ngày 13/9/2018  x 

5 Huyện Cẩm Xuyên 1959/UBND-TNMT ngày 19/9/2018 x 

6 Huyện Can Lộc 1464/UBND-TNMT ngày 13/9/2018 x 

7 Huyện Đức Thọ 2034/UBND-TN ngày 13/9/2018  x 

8 Huyện Hương Khê 1370/UBND-TNMT ngày 12/9/2018 x 

9 Huyện Hương Sơn 1016/UBND-TNMT ngày 12/9/2018  x 

10 Huyện Kỳ Anh 1128/UBND-TNMT ngày 14/9/2018 x 

11 Huyện Thạch Hà 1801/UBND-TNMT ngày 12/9/2018  x 

12 Huyện Lộc Hà 1269/UBND-TNMT ngày 14/9/2018  x 

13 Huyện Vũ Quang 625/UBND-TNMT ngày 12/9/2018  x 
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PHỤ LỤC 02 

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN HƯỞNG ỨNG CHIẾN DỊCH LÀM CHO THẾ GIỚI SẠCH HƠN NĂM 2018 

(Kèm theo Báo cáo số: 2859/BC-STNMT ngày  05/10/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh) 
 

STT  Tên đơn vị 

Tổng số 

người tham 

gia 

Khơi thông 

cống rãnh 

(km) 

Tổng số 

rác thu 

gom, xử 

lý (tấn) 

Vệ sinh giếng 

nước, công 

trình xử lý… 

(chiếc) 

Phát quang 

bụi rậm, 

đường giao 

thông… 

(km) 

Trồng và chăm 

sóc cây xanh  
Treo băng 

rôn, khẩu 

hiệu (Chiếc) 

  

Phát 

thanh 

truyền 

hình 

(buổi) 
ha cây 

1 Thành phố Hà Tĩnh 1.600 7 10  3   
Bảng LED 

tại các trụ sở 
 

2 Thị xã Hồng Lĩnh 5.000 1 8  2 2 2.000 15 22 

3 Huyện Nghi Xuân 5.630 25 284 71 35  2.170 21  

4 Huyện Can Lộc 8.000 12 70 50 15 1 1.000 80 3 

5 Huyện Đức Thọ 18.234 174 365 41 245,8 5,6 3.487 64 72 

6 Huyện Cẩm Xuyên 1.150 22 18,5 67 2  90 22 23 

7 Huyện Hương Sơn 7.550 140 202 150 186,9  2.150 44 257 

8 Huyện Lộc Hà 3.526 80 250 15 153,4 2 2.000 15 15 

9 Thị xã Kỳ Anh 500 1,8 24 36 120  360 20  

10 Huyện Kỳ Anh 16.329 238,6 195,3 2871 216,9  3.500 88 81 

11 Huyện Vũ Quang 2.500 17 80  24   13  

 12 Huyện Hương Khê 15.000 87 75 1.920 90 12 9.000 35 8 

13 Huyện Thạch Hà 16.989 22,8 352,8 52 135 01 1.612 52 04 

Tổng 102.008 828 1.935 5.273 1.229 24 27.369 469 485 

 


