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KE HOACH 
Tchfrc tuyên truyn thtrc hin Chu'o'ng trinh hành dng s 16-CTrHD/TU cüa 
Thanh uy Thanh pho Ho Chi Mrnh tiep tyc thirc hiçn Ngh quyet so 24-NQ/TW 

cüa Ban Chp hành Trung lro'ng Bang khóa XI v chü dng (rug phó 
vó'i bin dôi khI hu, tang cthng quãn I tài nguyen vã bão v rnôi tr.rô'ng 
theo Ket 1uin so 56-KL/TW ngay 23 thang 8 nam 2019 cua BQ Chinh tn 

Can ci'r K hoch s 15 8- KH/TU ngày 15/8/2022 cüa Ban Thu&ng vii Thành 
üy Thu Due ye thirc hin Chrnmg trInh hành dng so 1 6CTrHD/TU cüa Thành üy 
Thành phô Ho ChI Minh tiêp tic thrc hin Nghj quyêt so 24-NQ/TW cüa Ban 
Chap hành Trung ucrng Dãng khóa XI ye chü ctng irng phó vâi biên dôi khI hu, 
tang cuing quán 1 tài nguyen và báo v môi trung theo Kêt 1un so 56-KL/TW 
ngày 23 tháng 8näm 2019 cüa B ChInh trj, Lien doàn Lao dng thành phô Thu 
Dirc xây dirng ke hoch tuyên truyên thirc hin, ci the nhu sau: 

I. MJC BICH, YEU CAU: 

- Tip tVc  trin khai thrc hin Co hiu qua Nghj quyt s 24-NQ/TW v chü 
dng (mg phó vOi biên dôi khI htu, tang cu&ng quãn 1 tài nguyen và bão v môi 
tri.thng theo Kêt 1un s 56-KL/TW cüa Bt ChInh trj, huâng tOi phát triên ben 
vüng Thành phô H ChI Minh. 

- T.p trung kim soát, ngàn chn và giãm thiu ô nhim không khi, tiêng on, 
nuâc m.t, nixâc ngâm, chat thai rn thông thirng, chat thai rn nguy hi; t1rng 
biiOc cài thin mOi truYng, dam bão chit krgng cuc sOng cüa ngui dan trên dja 
bàn. 

- Tuyên truyn, nâng cao nhn th(rc, trách nhim cüa mi doàn viên, ngix?i 
lao dng trong vic bão v môi tnthng ti n1i sinh sOng và lam vic. 

H. CAC NO! DUNG TUYEN TRUYEN: 

- Tip tçic dy manh  th%rc hin Chi thj s 19-CT/TU ngày 19 tháng 10 näm 
2018 cüa Ban Thi.thng v1i Thành üy Thành phô Ho ChI Minh ye Cuc vn dng 
"Ngthi dan Thành ph H ChI Minh không xá rae ra du&ng và kênh rch, vi 
Thành ph sch và giám ngp nrâc" theo Cong van so i 28-CV/TU ngày 
07/5/2021 cüa Thành üy Thu Dire v tip tiic tang cuàng thirc hin Cuc vn dng 
"Ngi.thi dan thành ph H ChI Minh không xà rác ra ththng và kênh rch, vi 
Thành ph sach  và giãm ngp nrnc", ci th: tip tic phát huy sire mnh cüa ca h 
thng chInh trj trong viêc dy manh  va duy trI thtthng xuyên cong tác tuyên 
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truvn, 4n dng Nhân dan tham gia bâo v môi truông ti dja phuang vói các 
hInh thirc da dng và phü hçp vth ti'rng nhóm di tucmg; th chirc vn dng nguYi 
dan tham gia bão v h thông thoát nuâc không thai chit thai rn xung kênh, 
rach; tang cithng kiêm tra và có bin pháp ch tài, xr 1 nghiêm di vói các 
tnthng hcip cô tInh xã chat thai ran lam tc nghên h thng thoát nuâc và các hành 
vi vi pham hành chInh v linh virc môi truông. 

- Tiêp tic trin khai thirc hin Thông báo s 11 5-TBITU ngày 25 tháng 5 
nàm 2021 cilia Thành ày kêt 1un cilia Ban Thu&ng v Thành ày Thu Düc v 
Chucmg trInh xây dirng thành ph Thu Dilic xanh — sach — dçp giai doan  2021 — 
2025, djnh huâng dn näm 2030; Thông báo s 45-TB/VP ngày 19 tháng 3 nàm 
2021 cilia Van phông Thành ày kêt lun cilia dông chI Bi thu Thành ày thành phô 
Thu Düc ye kê hotch trin khai thirc hin trông cay xanh, v sinh môi trung, xây 
dirng thành phô Thu Dàc xanh, sach,  dçp giai doan  2021 — 2025. 

- Nâng cao nhtn thàc và thüc trách nhim cilia mi doàn viên cong doàn, 
nguñ lao dng ye chili dcng phông, chng thiên tai, üng phó vói bin di khI hu, 
tang cu&ng quãn l tài nguyen và bão v môi truông. 

- Tip t11c thirc hin tuyên truyn, huâng dk thi hành pháp 1ut, tao  sii 
thông nhât trong to chàc cong doàn trên dja bàn thành phô Thu Dàc v nh.n thirc 
và hành dng trong phông, chông thiên tai, üng phó vri biên dôi khI h.u, quán l 
tài nguyen và bâo v môi truè'ng. 

- Tip tic dua ni dung v phông, chng thiên tai, 1rng phó vOi bin di khI 
hu, quân l tài nguyen và bào v môi trithng vào chucing trInh tp hun, tuyên 
truyên tai  c sâ. 

- Phát hin, nhân rng các mô hInh hay, cách lam tht; kjp thñ khen thung, 
biu ducing các tp th& cá nhân có thành tIch, sang kin trong phông, chng thiên 
tai, tmg phó vâi bin di khi h.u, quàn l tài nguyen và bào v mOi trumg. 

- Tang cuông üng diing các nn tang cong ngh thông tin, mng xã hi, tiêp 
tiic duy tn, phát huy hiu qua cilia các dithng day nóng... nhàm phát hin và xà 1 
kjp th?ii các vi phm pháp 1ut trong quàn 1 tài nguyen và môi truông. 

- Dy manh,  nâng cao hiu qua các chucmg trInh phi hçp, lien tjch v bâo 
v môi trithng gia vói các Ban, ngành, doàn the chInh trj - xA hi; kiên trI vn 
dcng và t chüc phong trào hành dng thiêt thrc ye báo v môi truô'ng sâu rng 
trong to chàc cong doàn nhäm vn dng doàn viên, ngu?i lao dng tham gia ngày 
càng nhiu han vào các hoat dng báo v môi tnthng trong sinh hoat hang ngày 
bang các vic lam: phân loai cht thai r.n sinh hoat tai  ngun; phân loai chit thai 
nguy hai  h gia dInh; giãm thiu và tái sà diing chit thai ran, han  ch sà diving tUi 
nilOng; khOng xà rác gay mt v sinh mOi trumg, m5 quan do thj, tham gia v 
sinh dithng ph& khu dan Cu; trng cay xanh... Khuyen khIch và chia sé các giài 
pháp, sang kin bào \T  môi trung trong các co quan don vj doanh nghip thông 
qua các hi thão, hi thi. 



- Chü dng thirc hin các bin pháp phông ng&a, giám sat chit chë các cci sô 
Co nguy Co gay ô nhim môi trueing cao, có quy mô xã thai tan; yêu câu th?c hin 
nghiêm quy dnh ming luói an toàn v sinh lao dng, lap dt h thông quan träc tir 
dng, kt ni, truyn s 1iu trirc tip cho co quan quail 1 môi trueing. 

- Kin toàn, nâng cao hiu qua, näng 1irc hoat dng cüa b may, di ngQ can 
b thrc thi cong v11 trong linh virc báo v môi tru?Yng; dam bão tiêu chuân, phâm 
ch.t, trách nhim cUa cong chirc trong cOng tác quãn l báo v môi trixang. Ra 
soát các quy djnh pháp 1ut ye bâo v môi tnrng dê kiên nghj Co quan có thâm 
quyn si'ra di, b sung, hoàn thin, dáp l'rng yêu cu cong tác phOng ngüa, ngän 
chtn vi phm pháp 1ut v bâo v môi tnrang. 

III. TO CHUC THI)'C HIN: 

1. Lien doàn Lao dng thành ph Thu Dire 

- Phân cOng B) phn Tuyên giáo tham mini xây dmg K hoach tuyên 
truyn thirc hin Chuong trInh hành dng s 1 6-CTrHED/TU cüa Thành üy Thành 
ph H ChI Minh tiêp tic thrc hin Nghj quyêt so 24-NQ/TW cüa Ban Chap hành 
Trung uong Dâng khóa XI ye chO dng irng phó vai biên dôi khI hu, tang cuäng 
quân 1 tài nguyen và bão v mOi truang theo Kêt 1un so 56-KL/TW ngày 23 
tháng 8 näm 2019 cüa B ChInh trj; 

- T chüc buM tuyên truyn v Lut Bão v mOi truang näm 2020, kiêm 
soát 0 nhim môi truang do chit thai nhra và tüi ni lông khó phân hüy tai  co sf1. 
(D%r kiên trong tháng 11/2022) 

- Tang cung cong tác thông tin tuyên truyn b&ng nhiu hInh thüc, nhm 
nâng cao nhn thurc, trách nhim cüa mi doàn viên cong doàn trong thrc hin 
pháp lut v bâo v môi trung; phé phán các hành vi vi phm, kjp thri biêu 
ducing, nhân rng các din hInh trong cong tác irng phó biên dOi khI hu, tang 
cuOng quán 1 tài nguyen và bâo v môi tru&ng. 

2. Cong doàn CY sir tryc thuc. 

- Can cit tInh hInh thrc t, trin khai tuyên truyn sâu rng den doàn viên 
cOng doàn, ngui lao dng v chü dng img phó vói bin dOi khI hu, tang cuang 
quãn 1 tài nguyen và bão v môi tru?mg 

- TIch circ, quan tam dM mâi, da dng các hInh thitc tuyên truyn vai chü d 
chü dng itng phó vói bin dM khI hu, tang cuing quàn l tài nguyen và bâo v 
mOi truing, tang cuing sit ding các phuong thirc truyn thông mu dat  hiu qua 
cao nhir: to chirc các din dan, hi thâo, ta dam, hi thi... dê tuyên truyên, giáo 
diic sâu rng trong doàn viên cOng doàn, nguii lao dng v các hoat dng bâo v 
môi truing trong sinh hoat hang ngày bang các vic lam: phân loai ch.t thai r.n 
sinh hoat tai  nguôn; phân loai chat thai nguy hai  h gia dInh; giãm thieu và tái sit 
dng cht thai ran, han  ch sir dung tüi nilông; khOng xã rae gay mt v sinh môi 
truing, m quan dO thj, tham gia v sinh thring ph& khu dan Cu; trng cay xanh. 
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tróc Hung 

Trén day là K hoach tuyên truyn thrc hin Chumg trInh hành dng s 16-
CTrHD/TU cüa Thành üy Thành phô Ho ChI Mirth tiêp tirc thirc hin Nghj quyêt 
so 24-NQ/TW cüa Ban Chap hành Trung uang Dâng khóa XI ye chü dng 1rng 
phó vói biên ctôi khI hu, tang cisng quãn 1 tài nguyen và bào v môi truông 
theo Ket 1un so 56-KL/TW ngày 23 tháng 8 näm 2019 cüa B ChInh trj, dé nghj 
các dn vj có lien quan quan tam triên khai thirc hin. 

Noi nhãn: 
- Ban Tuyên giáo LDLD Tp. HCM; 
- Ban Tuyên giáo Thành iy Thu fXrc; 
- Cong doàn c0 s& trirc thuc; 
- Lisu,/VP 
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