TONG LIEN BOAN LAO BONG CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Bc Ip — Tu do — Hnh phñc
VIET NAM
Ha Nç3i, ngày j1 tháng 8 nám 2020

S& 2. /BC-TLD

BAO CÁO
Két qua các hot dng hirông frng "Ngày Môi trtrô'ng th gió'i" và
"Tháng hành dng vI môi trtrô'ng" Dam 2020 cüa các cp cong doàn

Ngày Môi trix?sng th giói 05/6 và Tháng hành dng vi môi truông nàm
2020 din ra trong bi eãnh cà nuâc phãi chju ãnh hi.r&ng cUa djch bnh COVID 19, dã tác dng tói vic lam, di sng, thu nhp cüa nguôi lao ctng, hr do cia ãnh
hu&ng không nhO dn qua trmnh t chcrc các ho.t dng mittinh hu&ng 1mg "Ngây
Môi tnr&ng th gi&i 05/6" và "Tháng hành dng vi môi trtthng". Tnxc tinh hinh
dO, các cap cong doàn cia trin khai các hot dng vài kêt qua, ci the nhu sau:
I. CONG TAC CHf BO THTJ'C fflN
Thixc hin Cong vn s 2906/BTNMT-TITFNMT ngày 29/5/2020 cUa B Tài
nguyen và Môi tnrOTig ye vic to chüc các hot dng hir1mg 1mg "Tháng hãnh dng
vi môi tnthng" và "Ngày Môi tnthng th giOi" nm 2020 vth chü áê "Hành d3ng vi
thiên nhiên" (Time for Nature), Tong Lien doãn Lao dng Vit Nam ciA ban hânh
Huâng dan so 06/HI) -ILl) ngày 0 1/6/2020 clii d,o, hirOng dn Lien doàn Lao dng
(LDLD) các tinh, thành phô, Cong doàn ngành Trung ung, Cong doàn Tong Cong
ty trrc thuc Tong Lien don phôi h9p vri co quan quãn l nhà nithc ye môi tnthng
triên khai to chlrc các hoat dng hithng 1mg thiêt thirc, hiu qua. Trong dO yêu câu
tp trung triên khai thirc hin tam van dê theo Hithng dan so 06/HD -TLD ngày
01/6/2020 cüa Tong Lien doàn.
Trêñ co scr clii do, huàng dn cUa Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam,
hâu hêt LDLD các tinh, thành phô, Cong doàn ngânh Trung hang, COng doàn
TOng Cong ty trirc thuc lông Lien doãn ciA xây dirng kê hoch vA ban hàiih
Cong vAn chi dao, hu&ng dan cong doàn cap dithi to .chlrc các hot dng humg
1mg "Ngày Môitrwô'ng the gió 05/6" và "Tháng hành dông vI.môi tru-ô'ng" nan-i
2 020, ci the thiêt thirc, phü hqp v&i cap minh.
H. NIIUNG KET QUA B4LT BIfC
NAm 2020, do din bin phlrc tp elm djch bnh COVID-19, Tng Lien
doàn Lao dng Vit Nam và cOng doàn các cp t chlrc "Tháng hành dng vi môi
tru&ng" huâng 1mg "Ngày Môi tnr?Yng th giO'i" näm 2020 trên tinhthn an toàn,
dAm bAo phOng chong dch COV1D-19, tAng cumg t chlrc cAc hot dng, truyn
thông tri,rc tuyên thay vi thrc hin các hoat dng t.p trung dOng ngithi nhu:
truyên thông trên các kênh báo chI, truyên thanh, truyn hmnh trang web cüa th
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chüc Cong don, Zalo, Facebook cong don, Cng thông tin din t1r cüa h thng
Cong doãn Vit Nam.
1
Theo báo cáo kt qua t chrc các hoat dng hithng üng cf]a 48/83 LDLD
các tinh, thành phô, Cong dóàn ngành Trung i.rong, Cong doàn Tong Cong ty trrc
thuOc Tong Lien doàn; các cap cong doàn dA phôi hçp vri ca quan chirc n.ng,
ngizôi sir ding lao dng to chirc các hoat dng hu&ng 1rng vOi kêt qua cv th sau:
1. Cong tác thông tin, tuyên truyn
Các cp cong doàn da t chiic nEiu hott dng thông tin, tuyên truyn v
chü dê "Hành d$ng vi thiên nhiên" dê hrnmg tng "Ngày Mói trw&ng the gi&i 516"
và "Thánghành dng vi môi trw&ng" nàrn 2020. Nhiêu dmi vj, cu sà, dja phumg
thy vào diêu kin và tmnh hInh thirc té cUa mInh dâ sang tao, dôi mó'i cách thtrc
thrc hin, hmnh thirc truyên thông dê to chrc tuyên truyên, phô bién các nOi dung
ye cong tác báo v rnôi tri.rông và bão ton da dng sinh h9c, tài nguyen thiCn
nhiên, irng phó vói bién dôi khI hu theo hithng tiêt kim, hiu qua, có st.'rc Ian tôa
vói sir tham gia rng râi cüa don viên và ngri lao dng.
Nhiu. thông dip tuyên truyn, cii th hóa chCi d "Hành d5ng vi thién
nhiên" nh.m nâng cao nhn thrc, trách nhim cüa can b, doàn vien cong doàn,
nguai lao dông va ngixcii su dung lao dông ye cong tac giü gin, bao ye môi
tri.thng, thói quen sinh hoat, lôi song than thin vói môi trixäng; si:r ding tiêt kim,
hiu qua nng hrqng và tâi nguyêñ, duçic xây dçmg và nhäc nh& thu&ng xuyên
nhu: "Hành dç3ng vi thiên nhiên", "Hay tharn gia vái ching tôi dê chông igi ô
a
nhiém không khf'; "Rác là nguón gay ó nhiêm mói trwông - Hay lam sgch i-ac
mQi ncii "; "Chng rác thai nhzca ti-en cgn và dgi dzrcing", "0 nhiêm khóng khI và
hành dç3ng cza ching ta ", "Da dgng sinh hQc - Hành trInh duy ti-I sic song",
"Trng them. cay xanh là them mt hành dng vi mOi tnthng", "KhOng san bat
dong vat quj hiêm, cO nguy cü tuyt ching" "Xanh - Sgch - Dçp - KhOng khói
thuc ", "D?p nhà, sgch du-&ng, sQch dOng ru5ng"...
Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam dã in 7.500 t?Y Posters hu&ng dn
"Cong nhãn, viên chüc và lao dng hithng 1rng ngày môi tnrông the giài
5/6/2020" dê thông tin, tuyên truyên t&i doàn viCn và ngthi lao dng ye cong tác
bâo v môi trtràng và ducc treo i tri s& các ca quan, dcm vj, doanh nghip.
Xây drng và in 8.5 00 cun "C.m nang huóng dn v An toàn vâ tit kirn
nng krcrng dành cho can b cong doàn yà nguM lao dng" phát cho LDLD các
tinh, thành phO, COng doàn ngânh Trung ucxng, COng doàn Tong Cong ty trirc
thuc Tong Lien doàn.
Các LDLD các tinh, thanh ph& Cong doan ngành Trung uclng, Cong doàn
Tng Cong ty trirc thuc TOng Lien don dã quan tam, trién khài thrc hin tuyên
truyên ye chü dé "Hành d(3ng vi thiên nhiên" trong nhiêu cuc h9p chuyên môn,
sinh hoat chi b, sinh hoat cong doân, hi thi, chumg trInh,... nhm to sr
chuyn bin trong nhn thüc cüa doàn viên và ngtnM lao dng.
Phu h,ic 2. Bang thng hcip các dja phuang, ngành d gui
trithng the giâi" nArn 2020

baa cáo htrâng rng "Tháng hành dng vi môi truOng" và "Th.Tgày môi
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Tiêu biu là: Cong don Cao su Vit Nam dã lông ghép tuyên truyn ni
dung ye bão v môi tru&ng trong các buôi sinh hoat Côngdoãn, sinh ho.t Doàn
thanh niên; LDLI) tinh Cao Bng dâ lông ghép tuyên truyên các ni dung ye da
d.ng sinh h9c, chü dng 1mg phó vi biên dôi kM h.u, thng cir&ng quãn 1 tài
nguyen và bão v môi tru&ng trong các cuc h9p ccc quan. LDLf) tinh Long Antô
chüc hi thi "Cong nhán chung tay báo v mOl 1rwô7ig",thi "ye' tranh ye Mo v mOi
trwông", LDLE) tinh BIrth Djnh; Binh Duong to chlrc chucing trInh "DOi rác lay
qua", chuccng trInh "Ddi chai nha ld'y thi than thin môi trut5ng"; LDLD tinh Kon
Turn phát dng chi.rccngtrInh "Ngàn chtè 1g, friu quyêt tam báo v mOi trwdng",
LDLf) tinh Dông Nai to chlrc "Ngày h5i tái ché chat thai"... dã thu hut 120.3 89
doàn viên và ngui lao dng tham gia dê tuyên truyên, giáo dic, nãng cao thlrc
cüa các to chlrc, cá nhân trong cong tác bâo v môi tru&ng.
Dii mâi cüa cong tác thông tin, tuyên truyn là các cp cOng doân dã
phôi hqp,vi chinh quyên ci'ing cap, thu trtrmg ccc quan, ngithi si:r diing lao dng
treo bãngrôn, pano, áp phIch &rçlc lam lit các 4t 1iu than thin vi mOi truxng
hoc khuyên khIch sIr dmg bang din tCr hin có ti mt sO ccc quan, don vj dê
tuyen truyên ye "Tháng hành ctng vi môi tru&ng" và "Ngày MOi trtthng the gi&i"
näm 2020.
Trên các ccc quan truyn thOng, báo, tp chi, trang web cüa th chlrc Cong
doan, các dài phát thanh, truyên hInh dja phi.rccng, h thông ba phát thanh ni b
tai các doanh nghip và trang mng x hi nhu Zalo, Facebook cong doàn dâ
dãng tái, chia sé nhUng hãnh dng, hinh ành trrc quan trong vic bão v môi
tru?mg, thng th?yi hrcrng dua tin, bài, phóng sl:r, chuyên trang, chuyên muc tuyen
truyên ye chü dé, thông dip "Hành dng vi thiôn nhiên". Dc bit là tuyên truyn
ye các tác hai cña ô nhim môi trung, ô nhiêrn không khI dôi vói kinh tê - xä
hi, môi trLlimg và sIrc khOe cong dông, bão ton da dng sinh hçc, tâi nguyen
thiên nhiên, 1mg phó vth biên dôi khI hu; kiên thlrc Ye xây dirng v5n hóa 1mg xlr
than thin vói mOi tnthng, thi'rc trách nhim vói thiên nhiên; sIr diing hqp l và
tiêt kim các nguôn tâi nguyen thiên nhiên; thirc hin tiêu dung xanh; djnh huIrng
các bin pháp giuip giàm thiêu phát sinh kM thai dc hi hang ngày,
Theo s lieu thng hçcp elm các c.p cong doãn trong Ca nu&c, dn nay dã in
và phát hành duçcc 119.325 tc gap và 60.999 bang ron, khâu hiu, áp phIch;
102.195 an phâm ye bão v môi tnr&ng và an toàn, v sinh lao dng dê tuyen
truyên den doàn viên và ngui lao dng trong "Tháng hành dng vi môi tnthng"
hu&ng 1mg "Ngày MOi tnthng the giri" näm 2020.
2. Cong tác dào to tp hun nâng cao nhn thfrc v bão v môi trirông
Trong khuôn kh Chuccng trInh sr nghip bão v mOi tnrng nam 2020,
Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam dà to chuic 06 lap tp huãn tuyên truyên các
quy djnh pháp 1u.t ye bão v môi tru&ng và an toàn, v sinh lao dng; danh giá
nhung tác dng cüa o nliim mOi tru&ng dn den biên dôi kM hu, lam ãnh huIrng
trirc tiêp mOi truang sOng, ho.t ding san xuât kinh doanh cUa doanh nghip,
nham nâng cao nhn thuic ye bào v mOi tnràng và an toàn, v sinh lao dng cho
480 can b cong doàn, can bO lam cong tác an toàn, v sinh lao dng và an toãri

ye sinh viên cüa mt s doanh nghiêp trn: dja-bàn tinh Bc- Giang, Blnh Phi.râc,
Hung Yen, Phu Tho, Tây Nrnh, Khanh Hoa, to chuc 01 lop tap huân giang vi
nguôn ye Tang truâng xaiih ti LDLE) tinh Quãng Narn cho các can bO cong doàn
cüa 9 tinh, thAnh phô trong Chucmg trhth "Cong doân Vit Nam tham gia thirc
hin ké hoach hành dng quôc gia ye tang tnr&ng xanh giai do?n 2014 - 2020"
gifla TLDLDVN và FES.
Hixng i'rng "Tháng barth dng vi môi tni&ng" và "Ngày Môi truè'ng th giâi"
nàm 2020, LDLD các tinh thành phô, Cong doàn ngành Trung uong, Cong doàn
Tong Cong ty trrc thuc Tong Lien doàn; Cong doàn cap trén trçrc tiêp cci s& và cap
Ca s& dâ triên khai to chirc 10.432 buôi tp huán, phô biên kiên thirc ye bão v mOi
tnthng, tang trLthng xanh và an toàn,v sinh lao dng den 189.763 doàn viên và
nguOi lao dng, cii the nhix: LDLD tinh H.0 Giang; Nam Djnh; DOng Tháp, Ninh
BInh, Phü Yen,...
3. T chfrc các hot dEng huOng frng
3.1. CiziEn djch ra quân t ch&c cdc hoçit d3ng Izwôiig áng "Tháng hành
tt5ng vi môi trithng"vâ "Ngày Môi trwô'iig the giái" nám 2020
Các cp cong doàn dâ chü dng t chIrc và ph& hop t churc các hot dng
bão 4 môi trung, ci the nhu tO chüc chiên djch ra quân tong 4. sinh môi tnr&ng
khu virc cong cong, phát quang .bui rim, khai thông cong rânh, thu gom rác thai, vn
áhuyên, x1r 1chât thai, nham hnchê 0 nhiém khOng khI và•bão 4 môi triràng;
kh&i cong xây drng, khnh thành va bàn giao hang tram cOng trinh báo 4 môi
tnr&ng to cãnh quan và cài thin diêu kin,môi trtr?mg song trong lành hom
Ti các don vj, doanh nghip san xu.t, cong doàn co sà thix?ng xuyCn phi
hop vfti nguñ sü ding lao dng triên khai cong tác bâo 4 môi trung, dam bâo
an toàn, 4 sinh lao dng, duy tn thirc bin, vic thu gom, vn chuyên, xü l chat
thai r.n thông thu&ng và chat thai nguy hi theo dñng quy djnh.
Mt so don vj, doanh nghip quan tam vic dánh giá các nguyen nhãn,
nguy co gay ô nhiêm mOi tnr&ng dê xây dirng kê hoach phông ngüa, mg phó,
thich trng và khäc phiic s1r cO rnôi tntthng va chü tr9ng mt so giâi pháp c the
nhu: sira cha nhà xu&ng; kiêm soát biii trong qua trIih thi công; dôi mi cong
ngh, quy trinh san xuât, thay dOi nhüng thiêt bj cü, sap bet thai hn t?.i các nhã
xuâng nhäm h?n che phát sinh khI thai, dông thii tang cung kiêm tra, bão tn,
bâo diräng xây drng, lap d.t, vn hành các h thông xü l nrnrc thai, khi thai phát
sinh tir cac là hoi khI dOt cüa don vj, doanh nghip dam bâo khOng gay ô nhiêm
môi trtthng khOng khI, xây dirng môi truàng lam vic an toàn, bâo 4 sirc khOe
cho doàn viên và ngithi lao dng.
Dc bit, LDLI) tinh Binh Djnh dã vn dng doàn viên yà nguài lao dng
tIch crc tham gia bâo 4 mOi truàng thông qua vic sü diing các phuong tin giao
thông cong cong nhu xe bust, xe dua don can b, cOng nhân yiên khi den nth lam
yjéc cüa các don vj, doanh nghip; Cong doàn Cao su Vit Nam phát dng phong
trào "Chông rác thai nhra", h?n chê tiên tOi cat giâm tôi da sü dyng các san phãm
nhira và tüi nilon ciing nhu tr bO thói quen vtrt rác bira bãi; COng doãn Dung sat
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Vit Nam d thu gom, phãn loi chttháj, no vet In bô h thng xtr 1 nithc thai,
v sinh nba xr&ng siachia, s4n xuât cüa các chi nhánhXI nghip.
Theo s lieu báo cáo giri v tü LDLD các tinh, thãnh ph, Cong doàn
ngành Trung ucing, Cong doàn.Tông Cong ty trçrc thuc Tong Lien doàn dã có
9.526 ca sä to chIrc phát dng vói 1.574.401 doàn viên cong doãn và ngui lao dng
thamgia, khcii thông cong rãnh, phát quang biii rm di.rcic 1.379.765 m, to chüc triên
khai v sinh khu virc cong cong duçic 554.035 ha, dixông giao thOng, t.i các diem ye
môi tru&ng duçic 679.706 km lam thay dôi din m.o, cãnh quan, rnôi tnthng sch,
dçp h(m; thu gom., vn chuyên duqc 3 64.340 m3 và xà 1 484.152 tan chat thai, rác
thai theo ding quy djnh; kh&i cong xây dirng, khánh thành và bàn giao 546 cOng
trInh bão v môi tnxng

3.2. Pluut d5ngphong trào lam An bàn, v sinh lao d3ng
Lien doàn Lao dng các tinh, thành ph& Cong doàn ngành Truna uang,
Cong doàn Tong Cong ty trrc thuc TOng Lien doàn dã chi do các cap cong
doàn phôi hqp vói chInh quyên dOng cap, ngi.thi s1r diing lao dng phát ctng các
các phong trào thi dua nhu phong trào "Xanh - S.ch - Dçp, Bão dam an toàn, v
sinh lao dng", phong trào thi dua trông cay xanh ti nhà may, Cong tnthng, khu
cong nghip; thüc day vic xây drng và thc bin ben vüng tài nguyen thiên
nhiên. Day m.nh phong trào "Xanh- Such- Dçp, báo dam an toàn, v sinh lao
dng" dã thu hi'tt ducic doàn viên và ngithi lao dng tIch crc tham gia.
Tfi phong trào "Xanh - S.ch - Dçp, Báo dam an toàn, v sinh lao dng" dâ
có nhiêu phong trào quân chmg ducrc phát dng nhu phong trào "Ngui dan
thành phô không xã rác ra dithng và keith rach, vi thành phô sach", "Cong nhân
vi thành phô Xanh - Sch - Dçp", "Ngày Chü nht xarih vi an toàn, v sinh lao
dng, vi sire khôe ngi.thi lao dng" cüa LDLD thành phô Ho ChI Minh; phong
trào "Ngày thi'r 7 tInh nguyn","Ngày thir 6 Xanh- Sch- Dp"; LDLD tinh BInh
Djnh .phát dng phong trào di b hir&ng irng phong trào "Xanh - Sch - Dçp" ncii
cong s0, doanh nghip; Cong doàn Giao thông vn täi Vit Nam phát dng phong
trào "Do?n dithng an toàn - Sch Qua th chirc Va phát dng các phong trào thi dua cira LDLD các tinh, thành
phô, Cong doàn ngành Trung i.rang, Cong doàn Tong Cong ty trirc thuc Tong
Lien doàn dà trông và ch.m soc dixçic 1.632.802 cay xanh và 50.120 ha cay xanh
trong các khuOn vién t.i nth lam vic Va dçc các tuyên dithng,...
ifi. NEIAN XET, DANTI GIA
1.U'udiêm
- Cong tác tuyên truyn v bao v mOi tnrOng dä dirge cong doàn các cp
quan tam, chi do và dà dua váo chtzcmg trInh, kê ho.ch cOng tác hang näm.

- Các cp cOng doàn chir dng ph& hcip vâi ca quan chirc näng và nithi sir
ding lao dng to chirc các hot dng hu&ng irng tiêt kim, phir hçrp, thiêt thirc,
hiu qua, huóng ye cci s&, dirge dik ra tren khäp các dja bàn tinh, thành pM, dcm
vi trirc thuôc;
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- Hott dng tuyên truyn "Ngày Mói trzthng thE giái 05/6" và "Tháng
hành dông vi mói trw&ng" nàm 2020 óüa các cap Cong doàn dã thu hat duçic sr
tham gia huâng lrng cüa các. cap, các ngành, ngu&i si'r diing lao dng, ngi.rôi lao
dông Tu do tao nén hiêu 1mg, su lai toa tich cue, trong cong dông doanh nghiêp
và ngui lao dng ye công.tác bão v môi tniông.
- Các boat dng hix&ng frng trong h thng cong don dã gop phii nâng
caó nhn thüc, ' thüc trách nhim cüa to chirc, doàn viên và nguôi lao dng trong
•vic bâo v mô.i trithng c1ing nhu trong vic quãn l, sü diing hcp l, hiu qua,
tiêt kim tài nguyen thiên nhiên, giãm thiêu rài ro thiên tai, üng phó vci biên dOi
khI hu, bâo ton da dng sinh h9c.
2. han ch
- 6 mt s s&, ngành dja phucmg cOng tác cM dao, kim tra, don dc viêc
thirc hin các hoat dng hithng irng "Ngày MOi tnrâng the giôi" và "Theng hành
dng vi môi tnr&ng" nrn 2020 chua thrc sr mnh me, con mang nng tmnh ho
hào, hInh thjrc.
-. Vic t chirc tuyên truyn trrc tip v cong the bâo v mOi tnthng trong
các doanh nghip cia dirge quan tam nhi.rng chira.nhiêu, chua thu&ng xuyên, chà
yêu van tuyên truyên lông ghép vâi nhiêu ni dung khác.
- Cong the trin khai, báo cáo kt qua t chüc các hoat dng hu&ng rng ci1a
mt so dan vj, cia phrnmg cOn chm, cOn cO LDLf) tinh, thành phô, Cong doân
ngAnh Trung ucmg, Cong doàn lông cong ty trirc thuc Tong Lien doàn chira giri
báo cáo hoc có báo cáo nhimg cOn thiêu so lieu hoc chmthi gian theo quy djnh.
iv. BE

XUAT, MEN NGH!

D "Ngây Môi trztông thE gió'i 05/6" và "Tháng hành d(5ngvI môi trithng"
hang nm duçic to chirc thiêt thirc, hiu qua hcyn, Tong Lien doàn Lao dng Vit
Nam có mt sO dê xuât, hOn ngh vi B Tài nguyen và Môi tru&ng nhu sau:
1.D nghj quan tam, t5ng cumg cOng tác thông tin, tuyên truyn, ph bin
pháp 1ut ye bâo v môi tnr?lng trong các cci quan, don vj và dc bit là các doanh
ngJiip trong các khu cong nghip, khu chO xuât và khu cong ngh cao nhäm
náng cao trách nhim cüa doanh nghip, ngithi lao dng ye cOng tác báo v mOi
trueing.
2. D nghj tang cuing kim tra, giám sat các doanh nghip có nguy cci cao
gay ô nhim rnôi tnr&ng và cong khai thông tin cho các to chrc xã hi, nguOi tiOu
ding, ngu&i dâu tu và nguài lao dng. Co bin pháp xfi 1 nghiêm dOi vó'i nh&ng
hãnh vi, vi phm ành hu&ng den mOi tri.r&ng song cüa nguii dan trên dja bàn các
khu cong nghip dê buc doanh nghiép và mçi nguii phái thirc hin các bin
pháp báo v môi trix&ng.
3. D nghj sóm ban hành van bàn Hu&ng dn t chüc các hoat dng hithng
üng ngày "MOi tru1ng the gici" Va "Tháng hãnh dng vi mOi tnrOng" hang näm
dê các tinh, don vj, ngãnh triOn khai kjp th&i den cci s&.
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4. D ngiij có Hi nghj tng kt, dánh giá khen thu&ng di vth nhUng tp
the và cá nhân thrc hin tot cong tác tuyen truyên và thirc hin tot các quy djnh
pháp 1ut bão v môi tnthng.
hot dng hithng 1rng "Ngày
Trên day là mt s ni dung báo cáo kt
MOi trtthng the gi&i" Va "Tháng hành dng vi môi trti&ng" nm 2020 cüa các
cOng doàn./. )y
ye

qua

cap

TM. DOAN CHJ TICH

Noinhn:
- Bô TN&MT (de b/c);
- Thu&ng trirc DCT TLD (dê b/c);
- Các LDLD tinh, thành phô, CD ngãnh TW,
CE) TCty trrc thuc 'ILD;
- D/c ThrOng ban; phó tnr&ng ban phii tnkh
- Urn: VTBan QHLD

PHO CfflJ TICH

A

A

Tran Van Thut
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Phu he I

BANG TONG HP KET QUA THJC HIN cAc HOiT HTfONG U'NG "THANG HANH BONG VI MOI TRU'ONG" VA
"NGAY MO! TRUYNG THE GHI" NAM 2020 CUA CAC CAP CONG DOAN
(Ban hành /cè,n iheo Báo cáo s .2 .../BC-TLD ngày ../t tháng 8 nám 2020, ca Tdng Lien doàn,)

Kt qua dt dirçc

STT Ten hot dng

Thông tin, tuyên
truyn v chü dê
"Hành dng vi thiôn
nhién" huông üng
'.Jgày Môi trung th
giài näm 2020

2

iongsoA
ngwfti
tham gia

Kh1i thông
A
cong
ranh,
phdt quang
bui rmnz (m)

S6 cong trmnh
Treo
Vêsinhkhuvwc
iongsoA
BVMTk/zOicông,
Phátthanh ChwcngtrInh
cong c9ng,
bang ron, khu
rác thu
khdnh thành, bàn
truyln
tp hun,
dwO'ng giao
hi?u, in t0 TOT,
Khác...
giao, sá cay trng
hlnh
phJ biln kiln
goni, xfr If'
poster
thông, bãi biln
và chàm soc
(bài/budi) tInc ('sd bui)
(in3 hoác tdn)
(7cm hoác ha)
(chilc)
(cay hoàc ha)

408.928

Chin djch ra quân 1.049352
t6ng v sinh rnôi
throng, phát quang
bi,ii rem, khoi thông
c6ng rânh, thu gom
ác thai, vn chuy&i,
xir I cht thai, tO
chi si:r diing tüi
nilon khó phân hu,
d nhira dung mit

119.325 tô gp
Va 60.999
bang ron
vOi 102.195 an
phãm khác
1.379.765

364.340 m3
484.152 tn

554.035 ha
679.706

546 cong trInh

6.682
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Phál dng phong
trào thi dua trông
cay xanh tai nba
may, cong trirmg,
khu cong nghip;
thiicdAyvicxây
dirng Va t1irc 1iin
bn vUng tài
nguyen thiCn
nhiOn.Dymn1
phong trào "XanhSach- Dp, bâo
darn an toàn, v
sinh lao dng"

525.049

1.632.802 cay và
50.120 ha cay

3.750

Bài vit, phOng sir,
tin, chuyên rniic
tuyên truyn v chU
d, thông dip cãc
hot dung t6 chi'rc
Tháng hành dng vi
rnôi trumg htrOng
img Ngày Môi
tr1.r1ng th giài nAm
2020 trên các ca
quan truyn thông,
truyn hInh, báo
chI, trang web ccia
t chCrc Cong doàn

1.983.329
Tong cng

1.379.765

364.340 m3
484.152 tn

554.035 ha
679.706 km

546 CTrinh
1.632.802 cay vâ
50.120 ha ca'

119.325 tO

gap

va 60.999
bang ron
vói 102.195 an
phâm khác

3.750 buôi 6.682 bui

Phu luc 2
BANG TONG H(%P CAC B!A PHTICING, NGANII oA GI)1
BAO CÁO HUNG UNG "THANG HANH BONG Vi MO! TRU'öNG"
VA "NGAY MO! TRIJ'(JNG THE GI(I" NAM 2020
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Bja phirong
LDLD Quãng Ninh
LDLD Lam Dông
LDLD B'mh Phuâc
LDLD Bmnh Duang
LDLD Dng Tháp
LDLD Cao Bang
LDLDSmiLa
LDLD Vinh Phüc
LDLD Hãi Dircmg
LDLDHàNam
LDLD Dông Nai
LDLDNarnDinh
LDLDNinhBinh
LDLD Thra Thiên Hu
LDLD Quâng BInh
LDLD Quàng Trj
LDLD Phi'i Yen
LBLD TM Vinh
LDLF) Tiên Giang
LDLD Bäc Can
LDLD Ha Ni
LDLD Thanh Hoá
LDLE) Gia Lai
LDLD Kon Turn
LBLDBinhDinh
LDLE) Long An
LDLI) Ba Rja - Vflng Thu
LDLD Tuyên Quang
LDLD Bc Giang
LDLDBcNinh
LDLD Hi.rng Yen
LDLDTháiBInh
LDLD BInh Thuãn
LDLD VTnh Long
LDLD Hu Giang
CD Nông nghip &PTNT
CDThanKsânVN
CD Cong thucing \TN
CD Dung sat Vit Nam

Ghi chü
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CD Quc phông
CDThôngtin&TT
CD Viên chi'rc Vit Nam
CD Cao su
CD Ngán hang Vit Nam
CDXâdng
CDYtê
CDHãngHãi
CD Cong an

