UBND TỈNH GIA LAI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1311/SGDĐT-GDTrHCTTX

Gia Lai, ngày 26 tháng 5 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng
Ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6,
Tháng hành động vì môi trường năm 2022

Kính gửi:
- Các phòng giáo dục và đào tạo;
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở;
- Các trung tâm GDNN-GDTX.
Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) nhận được Công văn số 2016/STNMTCCBVMT ngày 18/5/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai về việc
tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6, Tháng
hành động vì môi trường năm 2022.
Sở GDĐT đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện một
số nội dung sau đây:
1. Treo băng rôn, pano, áp phích (khuyến khích từ các vật liệu có tính thân
thiện môi trường) tại các khu vực công cộng, trụ sở cơ quan làm việc và các địa
điểm phù hợp (khẩu hiệu tuyên truyền tại Phụ lục số 01).
2. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế để tổ chức các hoạt động
cộng đồng như: Mittinh hưởng ứng, ra quân làm vệ sinh môi trường, trồng cây xanh,
thu gom xử lý chất thải; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong việc không sử dụng túi
nilon khó phân huỷ và các sản phẩm nhựa dùng một lần; sản xuất, sử dụng các sản
phẩm, dịch vụ thân thiện môi trường.
3. Tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện các quy định của Luật Bảo
vệ môi trường năm 2020, trong đó tập trung:
- Thực hiện các giải pháp cải thiện chất lượng môi trường, bảo vệ sức khỏe
người dân; phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu.
- Xây dựng lộ trình trong việc thực hiện thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh
hoạt, rác thải nhựa tại nguồn. Xây dựng, nhân rộng các mô hình hiệu quả trong
việc tổ chức thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn; thúc đẩy tiêu
dùng bền vững và thân thiện môi trường.
- Xây dựng, tổ chức thực hiện chiến lược, nhiệm vụ, đề án, dự án bảo vệ
môi trường.
Thông tin, tài liệu truyền thông hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tháng
hành động vì môi trường năm 2022 được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ
Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ https://www.monre.gov.vn/; Trung tâm Truyền
thông tài nguyên và môi trường, địa chỉ https://tainguyenmoitruong.gov.vn/; Tổng cục
Môi trường, địa chỉ http://vea.gov.vn.
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Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện kịp thời. Báo cáo
kết quả hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường về
Sở GDĐT (qua Phòng GDTrHCTTX, Email: giaoductrunghocgialai@gmail.com )
trước ngày 25/7/2022 (Đề cương báo cáo tại Phụ lục 02 kèm theo)./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở TN&MT;
- Giám đốc và các Phó Giám đốc;
- Các phòng CMNV thuộc Sở;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, GDTrHCTTX.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Bùi Khoa Nghi
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Phụ lục 01
KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI NĂM 2022
(Kèm theo Công văn số 1311/ SGDĐT-GDTrHCTTX ngày 26 tháng 5 năm 2022 của Sở
GDĐT Gia Lai)

1. Cùng hành động để bảo tồn thiên nhiên, điều hòa khí hậu, giảm thiểu
ô nhiễm.
2. Cùng liên kết chống lại biến đổi khí hậu và ngăn chặn sự phá hủy hệ
sinh thái toàn cầu.
3. Sử dụng nguồn nguyên liệu xanh là góp phần bảo vệ môi trường.
4. Nâng cao chất lượng môi trường kích thích phát triển kinh tế và
chống lại đói nghèo.
5. Ngăn chặn và đảo ngược sự mất mát của các hệ sinh thái và đa dạng
sinh học.
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Phụ lục 02
CƠ QUAN QUẢN LÝ TRỰC TIẾP........
ĐƠN VỊ: ..................................................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
............, ngày ...... tháng ...... năm 2022

ĐỀ CƯƠNG
Báo cáo kết quả tổ chức hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tháng hành
động vì môi trường năm 2022

Thực hiện Công văn số ....../ SGDĐT-GDTrHCTTX ngày tháng 5 năm
2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng
Ngày Môi trường Thế giới 05 tháng 6, Tháng hành động vì môi trường năm 2022.
Căn cứ vào tình hình triển khai thực hiện, đơn vị ...................Báo cáo kết quả tổ chức
hưởng ứng Ngày môi trường Thế giới, Tháng hành động vì môi trường năm 2022, như
sau:
1. Công tác chỉ đạo thực hiện Nêu rõ các Văn bản chỉ đạo của cơ quan,
đơn vị trên địa bàn triển khai thực hiện “Tháng hành động vì môi trường” năm
2022.
2. Danh mục các hoạt động tổ chức “Thàng hành động vì môi trường”
(chú ý mô tả chi tiết, đánh giá kết quả đạt được và việc duy trì trong tương lai).
3. Chi tiết hoạt động
- Mô tả hoạt động
- Nơi diễn ra
- Mục đích
- Các vấn đề tập trung giải quyết
- Tác động với cộng đồng
…..
4. Kết quả các hoạt động
- Số các hoạt động diễn ra trên địa bàn, đơn vị:
- Số người tham gia:
- Tổng lượng rác thu gom, xử lý (tính theo m3 hoặc tấn):
- Tổng chiều dài, diện tích các khu vực công cộng, đường giao thông được
làm vệ sinh môi trường (km hoặc ha).
- Tổng số cây xanh được trồng mới và chăm sóc (tổng số cây hoặc ha…)
- Tổ chức các buổi mít tinh, cổ động, tập huấn, hội thảo, cuộc thi:
- Tổng số băng rôn, tờ rơi, poster được phát hành (cái):
- Các hoạt động truyền thông, truyền hình: bài viết, phóng sự, tuyên truyền…:
- Các hình thức khác…
4. Đề xuất, kiến nghị
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5. Một số hình ảnh tiêu biểu kèm theo
Trên đây là Báo cáo kết quả tổ chức hưởng ứng Ngày môi trường Thế giới,
Tháng hành động vì môi trường năm 2022 của ..............................................................
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
Nơi nhận:
- Sở GDĐT;
- Lưu: VT,...

