
  

UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số:         /SGDĐT-CTrTT 
V/v triển khai các hoạt động giáo 

dục bảo vệ môi trường, đẩy mạnh 

phong trào “Chống rác thải nhựa” 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đà Nẵng, ngày      tháng 11 năm 2020 

 

 

 Kính gửi:    

      - Phòng giáo dục và đào tạo các quận, huyện; 

      - Các trường, trung tâm trực thuộc Sở. 
 

Thực hiện Công văn số 6693/UBND-STNMT ngày 09/10/2020 của UBND 

thành phố về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lí và giảm thiểu chất thải 

nhựa; tiếp tục triển khai  phát động phong trào “Chống rác thải nhựa” tại các cơ sở 

giáo dục trên địa bàn thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các 

đơn vị, trường học triển khai các nội dung sau: 

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến toàn thể cán bộ quản lí, giáo viên, 

nhân viên, học sinh, học viên về tác hại của chất thải, rác thải nhựa, nilon đối với 

môi trường; tăng cường công tác quản lí, tái sử dụng nhằm giảm thiểu chất thải 

nhựa và khuyến khích sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường thay thế túi 

nilon, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần. 

2. Không sử dụng các sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần trong 

các hoạt động của cơ quan, đơn vị; triển khai thực hiện phong trào “Chống rác thải 

nhựa” thiết thực, hiệu quả, trong đó có các biện pháp cụ thể tại các đơn vị, trường 

học gắn với tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao nhằm ngăn chặn ô nhiễm rác 

thải nhựa và nilon. 

3. Tiếp tục triển khai các nội dung giáo dục về tác hại của rác thải nhựa, túi 

nilon, các sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần… đối với môi trường và 

hướng dẫn phân loại rác thải tại nguồn; tích hợp, lồng ghép vào chương trình giảng 

dạy và các hoạt động ngoại khóa phù hợp với các cấp học, bậc học. 

4. Tại các cuộc họp, hội nghị, hội thảo tổ chức tại các đơn vị, trường học, 

cần thay thế chai nhựa sử dụng một lần bằng các bình kim loại, bình thủy tinh để 

hạn chế rác thải nhựa, đồng thời tuyên truyền về phong trào “Chống rác thải nhựa” 

được thành phố phát động; có biện pháp giám sát, kiểm tra thực hiện tại các đơn vị, 

trường học. 

Nhận được Công văn này, yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trường học tổ chức 

triển khai, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND thành phố; 

- Sở TNMT; 

- UBND các quận, huyện; 

- GĐ, các Phó GĐ; 

- Trưởng các phòng Sở; 
- Lưu: VT, CTrTT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Nguyễn Minh Thành 
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