UBND HUYỆN ĐAK ĐOA
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 525 /PGDĐT-HC
V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng
Chiến dịch Làm cho Thế giới sạch hơn
năm 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
Đak Đoa, ngày 06 tháng 10 năm 2021

Kính gửi:
- Các đơn vị trường học trực thuộc;
- Các trung tâm học tập cộng đồng xã, thị trấn.
Thực hiện Công văn số 2268/SGDĐT-GDTrHCTTX ngày 05/10/2021 của Sở
Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm
cho Thế giới sạch hơn năm 2021.
Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn tổ chức các hoạt động như sau:
1. Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, trách nhiệm cộng đồng trong
việc thực hiện Chiến dịch Làm cho Thế giới sạch hơn năm 2021 (sau đây gọi tắt là
Chiến dịch)
1.1. Nội dung
Tập trung tuyên truyền các hoạt động1 phân loại chất thải tại nguồn, giảm thiểu phát
sinh chất thải, tăng cường tái sử dụng, tái chế chất thải; từ chối sản phẩm nhựa dùng một
lần và túi nilon khó phân hủy; khuyến khích phát triển, sử dụng các sản phẩm thay thế
thân thiện với môi trường; đồng thời đẩy mạnh việc tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và
các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho Thế giới sạch hơn năm 2021.
2.2. 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” trong và ngoài nhà trường nhằm nhắc nhở cán bộ, giáo
viên, nhân viên và học sinh, cũng như PHHS cùng hành động bảo vệ môi trường.
- Đăng tải các nội dung, hình ảnh về Chiến dịch Làm cho Thế giới sạch hơn năm
2021 trên Website nhà trường.
- Lồng ghép nội dung tuyên truyền trong các buổi họp, sinh hoạt, tiết chào cờ, tiết
sinh hoạt lớp, hoạt động ngoài giờ lên lớp,...
2. Tích hợp vào chương trình giáo dục ở các cấp học theo các hình thức và nội
dung phù hợp
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Chiến dịch Làm cho Thế giới sạch hơn do Australia khởi xướng từ năm 1993, được Chương trình Môi trường
Liên hợp quốc phát động trên phạm vi toàn cầu vào tuần thứ 03 của tháng 9 hằng năm. Từ đó đến nay, Chiến dịch trở
thành một trong những sự kiện môi trường quốc tế thường niên, thu hút sự tham gia hưởng ứng của hàng trăm triệu người
hơn 130 quốc gia trên Thế giới. Chiến dịch là dịp để tuyên truyền, kêu gọi toàn thể cộng đồng tham gia các hoạt động cải
thiện và bảo vệ môi trường, thu gom, xử lý, tái chế rác thải, từ chối sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nilon khó
phân hủy.
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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 Chiến dịch
Làm cho Thế giới sạch hơn năm 2021
- Các cơ sở giáo dục tùy theo điều kiện thực tế và về tình hình dịch bệnh tổ chức các
hoạt động thiết thực như: Ngày Thứ bảy tình nguyện, ngày Chủ nhật xanh, ngày không
sử dụng túi nilon, ngày hội sống xanh, …
- 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 và thu gom rác thải nhựa tại đơn vị.
- Tăng cường trồng cây xanh trong phạm vi nhà trường.
4. Báo cáo
Báo cáo những nội dung đã triển khai hưởng ứng Chiến dịch về Phòng GDĐT
trước ngày 08/10/2021 ( theo mẫu báo cáo tại phụ lục kèm theo, đường link trực tuyến

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NjzlYaK3wVciT8ozcLFR0ilyPqItqFlup
Wo7q1DRQY/edit?usp=sharing), những nội dung thực hiện trong năm học báo cáo
trước ngày 01/6/2022.
Lưu ý: Yêu cầu các đơn vị căn cứ vào tình hình thực tiễn chủ động tổ chức thực
hiện, đảm bảo tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch COVID -19.
Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, liên hệ Phòng GDĐT (qua
số điện thoại: 0905658679) để được hướng dẫn./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Tài nguyên và Môi trường;
- Lưu: VT, HC.

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Nhữ Văn Hưng
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PHỤ LỤC:
Báo cáo kết quả thực hiện Chiến dịch Làm cho Thế giới sạch hơn 2021
(kèm theo Công văn số 525/PGDĐT-HC ngày 06 tháng 10 năm 2021
của Phòng Giáo dục và Đào tạo)

ĐƠN VỊ………………………………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:
/……………
V/v báo cáo kết quả thực hiện Chiến dịch
Làm cho Thế giới sạch hơn 2021

…………, ngày

tháng

năm 2021

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN
CHIẾN DỊCH LÀM CHO THẾ GIỚI SẠCH HƠN NĂM 2021
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 đơn vị trên
địa bàn triển khai Chiến dịch Làm cho Thế giới sạch hơn 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 người tham gia:
- Tổng lượng rác thu gom, xử lý (tính theo m3 hoặc tấn):
- Tổng chiều dài rãnh được khơi thông (m):
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- 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…)
- Diện tích cây xanh được chăm sóc (ha):
- 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 theo phụ lục (kèm hình ảnh) gửi về địa chỉ email:
pgddakdoa@gmail.com đồng thời nhập nhập số liệu theo đường link
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NjzlYaK3wVciT8ozcLFR0ilyPqItqFlupWo7q1DRQY/edit?usp=sharing để tổng hợp báo cáo cấp
trên theo quy định.

