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Phát động Tháng hành động vì môi trường  

và hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2020 

08/06/2020 20:52 

 

Nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về các biện pháp bảo vệ môi trường, Tổng 

cục Môi trường đã tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì môi trường và hưởng ứng 

Ngày Môi trường thế giới (5/6/2020). 

 
Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Hoàng Minh) 

 

Phát biểu tại buổi Lễ phát động, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân chia sẻ, Ngày Môi 

trường thế giới 5/6 hàng năm trở thành dịp có ý nghĩa với ngành tài nguyên và môi 

trường vì đây là dịp bắt đầu Tháng hành động vì môi trường. Trong thời gian này, với 

sự ủng hộ các cấp Đảng, Chính phủ, cấp Trung ương, địa phương và các tổ chức quốc 

tế, công tác bảo vệ môi trường được cả xã hội quan tâm và tổ chức triển khai nhiều 

hoạt động rầm rộ có ý nghĩa, thiết thực và hiệu quả vì một môi trường phát triển bền 

vững. Và ngày 5/6 trở thành sự kiện thường niên, là ngày hội của những người làm 

công tác môi trường. 

 

Các đại biểu tham dự buổi lễ (Ảnh: Hoàng Minh) 
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Không nằm ngoài ý nghĩa trên, Ngày Môi trường thế giới năm 2020 với một 

thông điệp mạnh mẽ, đó là “Time for Nature” – Hành động vì thiên nhiên. Theo 

Chương trình Môi trường Liên hiệp quốc, năm nay là 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. 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. 

Thay mặt lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân 

đánh giá cao sáng kiến của Tổng cục Môi trường và các đơn vị trong việc phát động 

và tổ chức các sự kiện mang tính cổ vũ, tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về 

các biện pháp bảo vệ môi trường; sự kiện nhân dịp này còn ý nghĩa to lớn tạo không 

khí phấn khởi thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đảng các cấp; đồng thời tiếp 

tục truyền đi thông điệp mạnh mẽ về việc bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng 

đồng vượt qua đại dịch và hướng tới ổn định và phát triển xã hội. 

 

Tin rằng, Tháng Hành động vì môi trường sẽ thành công rực rỡ, lan tỏa những 

tấm gương, hành động đẹp, các hành vi thân thiện với môi trường góp phần vào sự 

nghiệp bảo vệ môi trường của thế giới nói chung và của Việt Nam nói riêng. 

 

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân, Tổng cục trưởng TCMT Nguyễn Văn Tài cùng các đại biểu  

tham gia đạp xe truyền thông điệp Ngày Môi trường thế giới tại khuôn viên Bộ TN&MT. 
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Các đại biểu cùng ký Biểu trưng cam kết về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học. 

 

Các đại biểu đạp xe xung quanh khuôn viên Bộ TN&MT (Ảnh: Hoàng Minh) 
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Đoàn xe đi qua các tuyến phố của Thủ đô (Ảnh: Hoàng Minh) 

 

Thông điệp bảo vệ môi trường được truyền đi trực quan, hiệu quả (Ảnh: Hoàng Minh) 

Thu Vân 
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