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            / GDĐT- GDTrH-GDTX 
V/v triển khai các hoạt động 

 “Tháng hành động vì môi trường”, 

hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

        Đắk Lắk,  ngày        tháng 6 năm 2021 
 

 

Kính gửi  

      - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành ph ; 

      - Các Trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học; 

      - Trung tâm GDTX tỉnh, Trung tâm GDNN-GDTX các huyện, 

thị xã, thành ph ; 

      - Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc. 

 

Thực hiện Kế hoạch s  4770/KH-UBND ngày 01/6/2021 của Ủy ban Nhân 

dân tỉnh Đắk Lắk về việc triển khai các hoạt động “Tháng hành động vì môi 

trường”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2021,  ở Giáo dục và Đào tạo 

đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện các nội dung cụ thể như sau: 

1. Tùy vào điều kiện thực tiễn để tổ chức các hoạt động tuyên truyền phù 

hợp với các quy định hiện hành về công tác phòng, ch ng dịch bệnh Covid-19 về 

“Tháng hành động vì môi trường”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới cho cán 

bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên (CBGVNV&H  V), cụ thể  

- Thời gian  Từ nay đến hết tháng 7/2021. 

- Chủ đề, thông điệp Ngày Môi trường thế giới năm 2021 “Phục hồi hệ 

sinh thái” (Ecosystem Restoration)  

2. Tổ chức tuyên truyền đến toàn thể CBGVNV&HSSV nhằm nâng cao 

nhận thức, trách nhiệm về bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường; sử dụng 

tiết kiệm, hiệu quả, bền vững tài nguyên thiên nhiên; giữ gìn, sử dụng tiết kiệm 

nguồn nước; không săn bắt động vật quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng; không 

khai thác, đánh bắt, sử dụng cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên; thực hiện xây 

dựng nền kinh tế tuần hoàn chất thải, ch ng rác thải nhựa trên cạn và dưới nước 

 3. Phổ biến, tuyên truyền, giới thiệu Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; 

khuyến khích CBGVNV&HSSV không sử dụng túi nilon khó phân hủy và các 

sản phẩm nhựa dùng một lần; tổ chức các hoạt động phù hợp với tình hình thực tế 

như  vệ sinh trường, lớp, trồng cây xanh, thu gom phân loại chất thoải, khơi thông 

dòng chảy, nạo vét c ng rãnh…;treo băng rôn, áp phích được làm từ các vật liệu 

thân thiện môi trường tại đơn vị, trường học theo các nội dung sau  

- Nhiệt liệt hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2021. 

-   ng hài hòa với thiên nhiên - Bảo tồn đa dạng sinh học. 

- Trái đất cần chúng ta! Hãy liên kết ch ng lại biến đổi khí hậu. 

- Hãy sử dụng đồ dùng từ vật liệu tái chế. 



- Đánh bắt hải sản sai cách là phá hủy cân bằng sinh học. 

-  ử dụng nguồn nhiên liệu xanh là góp phần bảo vệ môi trường. 

- Ô nhiễm môi trường từ việc sử dụng thu c trừ sâu, các sản phẩm từ nhựa 

dùng một lần và túi nilon khó phân hủy. 

-  ử dụng hợp lý nguồn tài nguyên đa dạng sinh học. 

- Đa dạng sinh học - Hành trình duy trì sự s ng. 

- Hành động vì thiên nhiên - Trách nhiệm của chúng ta. 

- Ngăn chặn và đảo ngược sự mất mát của các thế hệ sinh thái và đa dạng 

sinh học. 

 4. Tăng cường xây dựng các sáng kiến, giải pháp, các mô hình, điển hình 

về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, bảo tồn thiên nhiên, Đa dạng 

sinh học và phát triển bền vững. 

5. Phát hiện, biểu dương, khen thưởng kịp thời những cá nhân, đơn vị có 

nhiều thành tích, đóng góp hiệu quả trong bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng 

sinh học, phát triển bền vững.  

Nhận được công văn này đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện. Kết quả 

thực hiện của các đơn vị báo cáo về  ở Giáo dục và Đào tạo (qua email nội bộ 

phòng GDTrH-GDTX) chậm nhất ngày 30/7/2021 để tổng hợp báo cáo UBND 

tỉnh./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên (để thực hiện); 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

-  ở TM&MT (để phối hợp); 

- Lưu  VT, phòng GDTrH-GDTX. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đỗ Tường Hiệp 
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