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Lễ hưởng ứng Ngày Môi trường Thế Giới 5/6/2020 

 

Năm 2020, chủ đề Ngày Môi trường thế giới được Chương trình Môi trường 

Liên hợp quốc (UNEP) lựa chọn là “Hành động vì thiên nhiên”. Theo UNEP, 

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. 

Hòa chung không khí cả nước tổ chức hàng loạt các hoạt động chào mừng 

Ngày Môi trường thế giới 5/6/2020, Đoàn khoa và Công đoàn Khoa Môi trường 

& TNTN đã tổ chức Lễ hưởng ứng với nhiều hoạt động đầy ý nghĩa được thực 

hiện bởi thầy, cô và sinh viên Khoa Môi trường & Tài nguyên Thiên nhiên: vệ 

sinh xung quanh khoa, trồng bổ sung cây xanh và hoa xung quanh khoa, thiết kế 

thảm cỏ trong khuôn viên khoa, thiết kế mô hình thu gom rác thải nhựa, tổ chức 

cuộc thi online tìm hiểu về Ngày Môi trường thế giới, … 

 
 

 Lễ hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 5/6/2020 

 

 



  

Khen thưởng cuộc thi online tìm hiểu kiến thức  

Ngày Môi trường thế giới 5/6 

 

  

Khen thưởng các tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác 

chăm sóc cảnh quan khoa 

 

 

 

 

 

 

 
 

Trồng cây xanh và hoa xung quanh khoa 



 

 

 

 

 

 

Thiết kế mô hình thu gom rác thải nhựa 

Thiết kế thảm cỏ trong khuôn viên khoa 

 


