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V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng 
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             Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, MG, TH, THCS, TH&THCS.

Căn cứ Công văn số 2016/SGDĐT-HSSVPC ngày 23 tháng 9 năm 2022 
của Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến 
dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022, Phòng GDĐT huyện Đại Lộc yêu cầu 
các đơn vị thực hiện tốt một số nội dung sau:  

1. Tiếp tục chủ đề đã được phát động tại Chiến dịch Làm cho thế giới sạch 
hơn năm 2021 “Cùng hành động để thay đổi thế giới” và tiếp tục nâng cao hiệu 
quả công tác bảo vệ môi trường, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững. 

2. Thời gian hưởng ứng: Từ nay đến ngày 03/10/2022.  
3. Thông tin, tài liệu truyền thông Chiến dịch: được đăng tải trên Cổng 

thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường: http://www.monre.gov.vn/;  
Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường: https://monremedia.vn/;  
Tổng cục Môi trường: http://vea.gov.vn/. 

4. Nhiệm vụ, giải pháp cụ thể 
- Tập trung tuyên truyền: treo băng rôn, pano tuyên truyền về Chiến dịch 

Làm cho thế giới sạch hơn năm 2022 tại trường học bằng các hình thức phù hợp 
với điều kiện thực tế, đảm bảo phòng chống dịch Covid-19; ứng dụng công nghệ 
thông tin tuyên truyền trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành, cổng thông tin 
điện tử, trên website, các trang mạng xã hội… về chủ đề, thông điệp và các  hoạt 
động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2022 (chủ đề, khẩu 
hiệu tuyên truyền có đính kèm theo Công văn này).  

- Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục các quy định pháp luật về bảo vệ 
môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản quy định chi  
tiết hướng dẫn thi hành Luật. Trong đó, tập trung tuyên truyền, phổ biến trọng 
tâm vào các quy định mới, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, giáo viên và học 
sinh trong việc bảo vệ, giữ gìn, đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực trong và  
ngoài nhà trường. Tuyên truyền các hoạt động giảm thiểu, hạn chế tối đa sử dụng 
túi nilon , bao bì nhựa và các sản phẩm nhựa khó phân hủy sử dụng một lần (ống 
hút nhựa, hộp xốp, cốc nhựa…); khuyến khích thay thế, sử dụng các sản phẩm 
thay thế thân thiện với môi trường. 

- Tích cực tổ chức các hoạt động như: ra quân làm vệ sinh môi trường; 
trồng cây xanh; thu gom xử lý chất thải, rác thải, hóa chất; khơi thông dòng chảy, 
nạo vét cống, rãnh, hệ thống thoát nước tại các cơ sở giáo dục. 

- Biểu dương, khen thưởng, động viên kịp thời các tập thể, cá nhân có  
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thành tích tiêu biểu trong việc sử dụng hợp lý tài nguyên, quản lý, giải pháp,  
sáng kiến hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường. 

Nhận được Công văn này, đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện và báo 
cáo kết quả thực hiện về Phòng GDĐT (qua kênh điều hành Đ/c Vĩ nhận) trước 
ngày 05/10/2022./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, NGLL.

TRƯỞNG PHÒNG

#ChuKyLanhDao
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CHỦ ĐỀ, KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN
CHIẾN DỊCH LÀM CHO THẾ GIỚI SẠCH HƠN NĂM 2022 

(Ban hành kèm Công văn số: 6142/UBND-KTN ngày 20 tháng 9 năm 2022  
của UBND tỉnh Quảng Nam)

          
1. Chủ đề: “Cùng hành động để thay đổi thế giới”. 
2. Khẩu hiệu: 
- Sử dụng đồ nhựa, túi nilon là gây hại cho sức khỏe con người. 
- Rác thải nhựa đang giết chết sinh vật biển. 
- Quản lý rác thải vì môi trường nông thôn bền vững. 
- Tăng cường các hoạt động quản lý rác thải khu vực nông thôn.  
- Vì một môi trường không có rác, hãy bỏ rác đúng nơi quy định. 
- Rác là nguồn gây ô nhiễm, hãy làm sạch rác ở mọi nơi. 
- Hãy giữ gìn vệ sinh, không vứt rác ra đường. 
- Tất cả vì môi trường xanh - sạch - đẹp. 
- Mỗi người đều có thể làm cho thế giới sạch hơn. 
- Bảo vệ môi trường góp phần tích cực trong xây dựng nông thôn mới. 
- Bảo vệ môi trường là nghĩa vụ của mỗi công dân và trách nhiệm của toàn 

xã hội. 
- Công nghiệp hóa, hiện đại hóa phải đi đôi với bảo vệ môi trường.



4


		2022-09-29T17:25:07+0700
	Quảng Nam


		2022-09-29T17:26:47+0700
	Quảng Nam


		2022-09-29T17:26:56+0700
	Quảng Nam


		2022-09-29T17:26:57+0700
	Quảng Nam


		2022-09-29T17:26:57+0700
	Quảng Nam




