UBND quận Sơn Trà vừa ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện tháng hành động vì môi trường hưởng ứng
Ngày Môi trường thế giới 05/6 năm 2020 với chủ đề “Hành động vì thiên nhiên”.

Mục đích của Kế hoạch là tập trung các nguồn lực để thực hiện “Tháng hành động vì môi trường” hưởng
ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6 với các hoạt động thiết thực, nhằm tăng cường hiệu quả truyền thông,
tạo tính lan tỏa nhanh trên diện rộng, góp phần nâng cao nhận thức về bảo tồn đa dạng sinh học, ứng phó với
biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và bảo vệ môi trường; huy động sự tham gia chủ động và tích cực
của các cấp, các ngành, đoàn thể, tổ chức, cá nhân và cộng đồng trong việc bảo vệ tài nguyên và môi trường
biển, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, các phong trào ra quân bảo vệ môi trường, Ngày chủ nhật xanh sạch đẹp,
nạo vét, khơi thông cống rãnh, mướng thoát nước; phát huy vai trò của cộng đồng trong các hoạt động tuyên
truyền, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, chỉ động ứng biến phó với biến đổi khí hậu, phòng
chống thiên tai. Bên cạnh đó, UBND quận yêu cầu tất cả các hoạt động, sự kiện phải đảm bảo theo đúng
công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19. Các cơ quan, đơn vị chỉ tổ chức trong
trường hợp dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 2 được khống chế, đạt ngưỡng an toàn để có thể tổ
chức được các hoạt động cộng đồng, các hoạt động tập trung đông người.

Thời gian thực hiện các hoạt động bắt đầu từ ngày 01/6/2020 đến hết ngày 31/7/2020, hoạt động cao điểm
vào tất cả các ngày Thứ 7, Chủ nhật trong tuần.

Theo Chương trình Môi trường Liên hợp quốc, năm nay là một năm quan trọng đối với các quốc gia trong
việc cam kết bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, với việc tăng cường đồng loạt các biện pháp, hoạt
động nhằm phục hồi các hệ sinh thái bị suy thoái, ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường an ninh lương
thực, bảo vệ tài nguyên nước, đồng thời đây là thời điểm mỗi quốc gia cùng chung tay và có những hành
động cụ thể, thiết thực vì thiên nhiên và trái đất của chúng ta.
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