UBND TỈNH GIA LAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1668 /SGDĐT-GDTrH

Số:

V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng
phong trào “Chống rác thải nhựa” và
Chiến dịch Làm cho Thế giới
sạch hơn năm 2019

Gia Lai, ngày03 tháng 10 năm 2019

Kính gửi:
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Các phòng giáo dục và đào tạo.
Căn cứ Kế hoạch số 837/KH-UBND ngày 22/4/2019 của Ủy ban nhân dân
tỉnh Gia Lai về thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh Gia
Lai; Công văn số 1050/UBND-CNXD ngày 17/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Gia Lai về việc kêu gọi hành động giải quyết vấn đề rác thải nhựa theo Văn bản
số 161/LĐCP của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Công văn 1980/UBND-CNXD
ngày 10/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc đôn đốc, tăng cường
trách nhiệm và triển khai phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh;
Công văn số 2308/UBND-CNXD ngày 17/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia
Lai về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho Thế giới sạch
hơn năm 2019,
Nhằm hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn và triển khai hiệu
quả phong trào “Chống rác thải nhựa”, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) chỉ đạo
các phòng GDĐT và các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện một số nội dung như sau:
1. Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, trách nhiệm cộng đồng
đối với phong trào “Chống rác thải nhựa” và Chiến dịch Làm cho Thế giới
sạch hơn năm 2019
a) Nội dung
- Tuyên truyền đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động và người
học về tác hại của rác thải nhựa, túi nilon khó phân hủy đối với môi trường, hệ
sinh thái, sức khỏe cộng đồng.
- Kêu gọi cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động và người học sử
dụng các sản phẩm thay thế sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần trong
sinh hoạt; sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường, dễ phân hủy như bao bì
giấy, lá chuối,….; không sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần như cốc nhựa,
ống hút, thìa, bát…; tái sử dụng nhiều lần các sản phẩm nhựa nhằm hạn chế xả
thải chất nhựa ra môi trường.
- Khẩu hiệu tuyên truyền (có phụ lục kèm theo).
b) Hình thức tuyên truyền
- Tổ chức treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu về chủ đề bảo vệ môi
trường, phong trào “Chống rác thải nhựa” tại trụ sở cơ quan, trong và ngoài nhà

trường nhằm nhắc nhở cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh cũng như người
dân cùng hành động bảo vệ môi trường.
- Đăng tải các nội dung, hình ảnh về phong trào “Chống rác thải nhựa” và
Chiến dịch Làm cho Thế giới sạch hơn năm 2019 trên website nhà trường, bảng
tin của cơ quan, đơn vị.
- Lồng ghép nội dung tuyên truyền trong các buổi họp, sinh hoạt, tiết chào
cờ, tiết sinh hoạt lớp.
- Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, xây dựng các tiểu phẩm kịch hoặc các hoạt
động phù hợp khác về tác hại của rác thải nhựa, các giải pháp hạn chế sử dụng
sản phẩm nhựa và chống rác thải nhựa.
2. Tích hợp vào chương trình giáo dục ở các cấp học theo các hình
thức và nội dung phù hợp
Tích hợp nội dung giáo dục về tác hại của chất thải đồ nhựa và túi nilon
khó phân hủy đối với môi trường và hướng dẫn hạn chế sử dụng các sản phẩm
nhựa, túi nilon vào các môn Hóa học, Sinh học, Công Nghệ, Giáo dục Công dân
và các hoạt động giáo dục liên quan.
3. Tổ chức các hoạt động nhằm thực hiện và vận động thực hiện phong
trào “Chống rác thải nhựa” và Chiến dịch Làm cho Thế giới sạch hơn năm
2019
- Các cơ sở giáo dục tùy theo từng điều kiện cụ thể tổ chức lễ phát động, lễ
ra quân và các hoạt động thiết thực góp phần giải quyết các vấn đề bức xúc, các
điểm nóng về ô nhiễm môi trường ở địa phương; phát động và duy trì các phong
trào bảo vệ môi trường tại cơ sở như: Ngày Thứ bảy tình nguyện, ngày Chủ nhật
xanh, ngày không sử dụng túi nilon, tổ chức ngày hội tái chế, ngày hội sống xanh,
thi làm sản phẩm tái chế…..
- Không sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần như: ống hút, chai nước
khoáng, hộp xốp, hộp nhựa, bát, đĩa nhựa …trong các hoạt động của cơ quan,
đơn vị. Sử dụng cốc thủy tinh, cốc sứ hoặc phích, bình đựng nước dùng nhiều lần
khi hội họp, tiếp khách.
- Thực hiện phân loại rác thải và các chất thải nhựa trong cơ quan, đơn vị.
- Với phương châm “Nhà nhà hạn chế rác thải nhựa, người người phòng
chống ô nhiễm rác thải nhựa để xã hội tiến đến nói không với rác thải nhựa”, cán
bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, trường học gương
mẫu trong hạn chế sử dụng túi nilon và sản phẩm nhựa dùng một lần; tuyên
truyền, vận động người thân, gia đình, bạn bè cùng thực hiện "Nói không với sản
phẩm nhựa dùng một lần", sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường như túi
giấy, túi vải sử dụng nhiều lần, túi tự phân hủy….góp phần xây dựng môi trường
trong lành, phát triển bền vững.
4. Ứng dụng khoa học công nghệ trong “Chống rác thải nhựa”
- Khuyến khích các công trình nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển
giao công nghệ sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường thay thế túi
nilon khó phân hủy; công nghệ tái chế chất thải nhựa khó phân hủy.
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- Xây dựng mô hình tiêu biểu về thu gom, xử lý, tái chế chất thải rắn mô
hình hạn chế rác thải nhựa hiệu quả.
5. Báo cáo
Báo cáo kết quả thực hiện định kỳ hàng năm (có mẫu đính kèm) trước
ngày 01 tháng 8 về Sở GDĐT để tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về UBND
tỉnh.
Nhận được công văn đề nghị các đơn vị căn cứ vào tình hình thực tiễn chủ
động xây dựng kế hoạch cụ thể cho đơn vị, trong đó đề ra những giải pháp cụ thể
thiết thực nhằm hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa” và Chiến dịch Làm
cho Thế giới sạch hơn năm 2019; các phòng GDĐT chỉ đạo các đơn vị trực thuộc
thực hiện nghiêm túc.
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, liên hệ về Phòng Giáo dục
trung học, Sở GDĐT (điện thoại: 0269 3715795) để được hướng dẫn./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Tài nguyên và Môi trường (b/c);
- Lưu: VT, GDTrH.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Sở Giáo dục và Đào tạo
Tỉnh Gia Lai
03.10.2019 16:28:27
+07:00

Nguyễn Văn Long
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PHỤ LỤC 01
KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN
CHIẾN DỊCH LÀM CHO THẾ GIỚI SẠCH HƠN NĂM 2019
1. Nhiệt liệt hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2019.
2. Vì một môi trường không có rác, hãy bỏ rác đúng nơi quy định.
3. Rác là nguồn gây ô nhiễm môi trường - Hãy làm sạch rác ở mọi nơi.
4. Sử dụng đồ nhựa, túi nilon gây hại cho sức khỏe con người.
5. Đường sạch, ngõ sạch, khuôn viên đẹp là mục tiêu xây dựng nông thôn
mới.
6. Hãy kiểm soát rác thải nhựa - Vấn đề cấp bách toàn cầu.
7. Bảo vệ môi trường là bảo vệ sức khỏe con người.
8. Bảo vệ môi trường vì một đô thị không có rác.
9. Mỗi người đều có thể làm cho thế giới sạch hơn.
10.Sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường thay thế nhựa và nilon.
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PHỤ LỤC 02
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN VỊ: …………………………..

Số:

………, ngày

/……………

tháng

năm 2019

V/v báo cáo kết quả thực hiện phong
trào “Chống rác thải nhựa” và Chiến
dịch Làm cho Thế giới sạch hơn
năm 2019

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHONG TRÀO CHỐNG RÁC THẢI NHỰA
VÀ CHIẾN DỊCH LÀM CHO THẾ GIỚI SẠCH HƠN NĂM 2019
Tên đơn vị:
Địa chỉ
Tên người liên hệ:

Email:

Điện thoại:

Các nội dung chính của báo cáo:
1. Công tác chỉ đạo thực hiện: (Nêu rõ các Văn bản chỉ đạo của quý đơn vị
triển khai thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” và Chiến dịch Làm cho Thế giới
sạch hơn năm 2019 và các văn bản có liên quan)
2. Chi tiết hoạt động: (Bao gồm các hoạt động truyền thông, các hoạt động tại
hiện trường; các hoạt động phát hiện, biểu dương…)
- Mô tả hoạt động
- Nơi diễn ra
- Mục đích
- Các vấn đề tập trung giải quyết
- Tác động với cộng đồng
- Các sáng kiến so với các năm trước
…
3. Kết quả các hoạt động (biểu mẫu kèm theo)
- Số đơn vị tham gia:
- Số người tham gia:Tổng lượng rác thu gom, xử lý(tính theo m3 hoặc tấn):
- Tổng chiều dài rãnh được khơi thông (m):
- Tổng các công trình cấp thoát nước (hoặc công trình bảo vệ môi trường được
duy tu, bảo dưỡng…):
- Tổng số cây xanh được trồng mới (tổng số cây hoặc ha..):
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- Diện tích cây xanh được chăm sóc:
- Tổ chức các buổi mít tinh, cổ động, tập huấn, hội thảo, cuộc thi…:
- Các hoạt động truyền thông, truyền hình: bài viết, phóng sự, tuyên truyền…:
- Các hình thức khác…
4. Những đề xuất, kiến nghị
5. Hình ảnh kèm theo:
Ghi chú: báo cáo nhanh (kèm hình ảnh) gửi về địa chỉ email: gdtrh.sgddt@gialai.gov.vn
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BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHONG TRÀO CHỐNG RÁC THẢI NHỰA

VÀ CHIẾN DỊCH LÀM CHO THẾ GIỚI SẠCH HƠN NĂM 2019

STT

Tên đơn vị

1
2
...
Tổng cộng

Tổng số
người
tham gia

Khơi thông
cống rãnh

Tổng số
rác thu
gom, xử lý

Phát quang bụi rậm,
đường giao thông

Chuyên ngành
đào tạo

Trồng và
chăm sóc cây
xanh

Hoạt động khác

