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KẾ HOẠCH  

Về việc Tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5/6/2021 

 

 Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Trường 

 

Căn cứ Công văn chỉ đạo số 2298/BTNMT-TTTNMT ngày 14/5/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động của Tháng hành 

động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới năm 2021, với chủ đề 

“Phục hồi Hệ sinh thái” (Ecosystem Restoration). Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh 

viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp nên căn cứ vào tình hình 

thực tế, Nhà trường chỉ đạo các đơn vị trong trường phối hợp tổ chức truyền thông, 

hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới năm 2021 phù hợp với quy định hiện hành về 

phòng, chống dịch.  

Nội dung, cách thức truyền thông theo hướng đổi mới cách thức thực hiện, hình 

thức truyền thông, ứng dụng mạng xã hội để quảng bá chủ đề, thông điệp của Tháng hành 

động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới năm 2021, theo hướng thực 

hiện mục tiêu kép, gắn với phòng chống dịch bệnh COVID-19; có sức lan tỏa, ảnh hưởng 

mạnh mẽ đến nhận thức của cộng đồng, kêu gọi các cán bộ giảng viên, học viên và sinh 

viên toàn Trường cùng chung tay phục hồi hệ sinh thái. Chi tiết như sau:  

1. Chủ đề truyền thông 

Chủ đề Ngày Môi trường Thế giới năm 2021: Phục hồi hệ sinh thái  

2. Mục tiêu truyền thông 

- Gắn với chủ đề “Phục hồi sinh thái”, các hoạt động truyền thông cần lan toả 

thông điệp về việc ngăn chặn và đảo ngược sự suy thoái của các hệ sinh thái trên mọi 

lục địa và đại dương, giúp xoá đói giảm nghèo, chống biến đổi khí hậu và ngăn chặn 

sự tuyệt chủng hàng loạt. 

- Nâng cao nhận thức cán bộ, công chức, viên chức, sinh viên, học viên Trường 

Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội và cộng đồng về bảo vệ môi trường, bảo vệ 

đa dạng sinh học. 

3. Thời gian, hình thức và chương trình hoạt động 

3.1. Thời gian: Tuần lễ hành động vì môi trường, từ ngày 31/5/2021 đến ngày 5/6/2021 

3.2. Hình thức: Tổ chức các hoạt động theo hình thức truyền thông và ứng dụng công 

nghệ thông tin trong tuyên truyền. Cụ thể: 

- Nền tảng chính truyền thông: 

+ Fanpage “Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội”. 

+ Website: hunre.edu.vn 

- Nền tảng bổ trợ (nền tảng phụ): Kênh tiktok: @hunre.uni
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3.3. Chương trình hoạt động và phân công thực hiện 

Thời gian Nội dung 
Tổ chức/cá nhân  

chủ trì 

Tổ chức/cá nhân  

phối hợp 

Từ 

31/5/2021 - 

30/6/2021 

- Thiết kế băng rôn, poster 

- Xây dựng mục chuyên để về 

bài viết, hình ảnh truyển thông 

Ban Truyền thông 

 

 

Khoa Môi trường 

Từ 

31/5/2021 - 

5/6/2021 

- Viết tin, bài về chủ đề “Phục 

hồi Hệ sinh thái” (Ecosystem 

Restoration) và các hoạt 

động hưởng ứng ngày môi 

trường thế giới của trường;  

- Tổ chức cuộc thi thiết kế 

Ảnh và clip “Khoảnh khắc Tôi 

SỐNG với ngành nghề môi 

trường” 

Khoa Môi trường Ban Truyền thông 

5/6/2021 

Tổng kết và Trao giải cuộc thi 

thiết kế Ảnh và clip “Khoảnh 

khắc Tôi SỐNG với ngành 

nghề môi trường ” 

Khoa Môi trường 

- Phòng KHCN&HTQT 

- Ban Truyền thông  

- HVSV đạt giải 

4. Kinh phí 

- Kinh phí hỗ trợ từ Quỹ phong trào và hoạt động ngoại khóa sinh viên của khoa 

Môi trường; 

- Kinh phí từ Quỹ Liên chi đoàn khoa Môi trường; 

- Kinh phí của Trường (theo Quy chế chi tiêu nội bộ).  

Trên đây là Kế hoạch tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 

5/6/2021, Nhà trường yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Chủ tịch HĐT (để báo cáo); 

- Ban Giám hiệu (để biết); 

- Website Nhà trường; 

- Lưu: VT, BTT, KHCN&HTQT . 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Lê Thị Trinh 
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