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V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng
Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn
năm 2020

Kính gửi: Hiê ̣u trưởng các trường trực thuô ̣c trong toàn huyê ̣n
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định tại Công văn
số 1894/SGDĐT-GDTrH ngày 18/9/2020 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng
Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2020 (sau đây gọi tắc là Chiến dịch); Phòng
Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) yêu cầu Hiê ̣u trưởng các trường trực thuô ̣c trong toàn
huyê ̣n, tùy vào tình hình thực tế triển khai một số nội dung sau đây để hưởng ứng
Chiến dịch:
1. Chủ đề Chiến dịch là “Every small action makes a world of difference” (Cùng
hành động để thay đổi thế giới), được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc phát
động và tổ chức trên phạm vi toàn cầu từ ngày 18 - 20 tháng 9 nhằm kêu gọi các quốc
gia cùng nhau hành động để tạo nên một sự thay đổi lớn cho môi trường toàn cầu.
2. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách
pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác bảo vệ môi trường đến đông đảo cán bộ,
giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh như: Chỉ thị 25/CT-TTg của Thủ tướng
Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường; Chị thị số
33/CT-TTg ngày 20/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, tái sử
dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa; Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày
07/4/2017 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ
môi trường đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 35/KH-UBND
ngày 11/9/2017 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày
07/4/2017 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ
môi trường đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Tiếp tục triển khai thực hiện
Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 27/12/2018 của UBND tỉnh Bình Định về việc thực
hiện Phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh Bình Định.
3. Căn cứ tình hình thực tế tổ chức các hoạt động như:
- Treo băng rôn, panô, áp phích, khẩu hiệu về chủ đề bảo vệ môi trường tại trụ
sở cơ quan làm việc, khu vực đông người;

- Diễu hành, cổ động bảo vệ môi trường;
- Ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom xử lý chất thải, rác thải; khơi thông
dòng chảy, nạo vét kênh mương, ao hồ, hệ thống thoát nước tại các trường học, trụ sở
cơ quan làm việc;
- Tổ chức phát động hưởng ứng các phong trào như: Ngày hội tái chế, Ngày hội
sống xanh, Ngày Thứ bảy tình nguyện, Ngày Chủ nhật xanh, Ngày không sử dụng túi
nilon; triển khai các mô hình “Sử dụng túi ni lông thân thiện môi trường”, mô hình
“Giảm sử dụng túi ni lông”…;
- Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu kiến thức về bảo vệ môi trường đến học sinh.
4. Tổ chức hướng dẫn thực hiện công tác bảo vệ môi trường:
- Tư vấn, hướng dẫn học sinh cách giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại gia đình;
- Phát động và duy trì việc trồng và chăm sóc cây xanh trong trường học.
5. Phát hiện và biểu dương, khen thưởng các cán bộ, giáo viên, học sinh có
nhiều thành tích trong bảo vệ môi trường, phát triển bền vững. Tổng kết, nhân rộng các
mô hình bảo vệ môi trường và sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên.
6. Thông tin và tài liệu truyền thông Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm
2020 đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường theo địa
chỉ http://monre.gov.vn; Tổng cục Môi trường theo địa chỉ http://vea.gov.vn; Trung
tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường theo địa chỉ http://monremedia.vn; Sở Tài
nguyên và Môi trường theo địa chỉ https://stnmt.binhdinh.gov.vn.
7. Sau khi tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch
hơn năm 2020, các đơn vị gửi báo cáo kết quả thực hiện về Phòng GD&ĐT qua đường
thư điện tử theo các địa chỉ email: thailq@vancanh.binhdinh.gov.vn (gửi file word)
trước ngày 01/10/2020 để Phòng tổng hợp báo cáo Sở theo quy định.
Nhận được Công văn này, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiê ̣u trưởng các
trường trực thuô ̣c trong toàn huyê ̣n triển khai thực hiện./.
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