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UBND HUYỆN KHOÁI CHÂU 

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO 

 

Số: 269/PGD&ĐT 
V/v đẩy mạnh thực hiện công tác bảo 

vệ cảnh quan môi trường trong XD 

Nông thôn mới và phong trào 

“Chống rác thải nhựa” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc 

 

    Khoái Châu, ngày 02 tháng 7 năm 2019 

 

Kính gửi:  

- Các trường TH, THCS trên địa bàn huyện; 

- Trường TH&THCS Chí Tân. 

 

 Thực hiện Công văn số 1008/SGDĐT-KHTC ngày 24/6/2019 của Sở 

GD&ĐT về việc đẩy mạnh thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng 

nông thôn mới; Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 27/5/2019 về việc thực hiện 

phong trào „Chống rác thải nhựa” trên địa bàn huyện Khoái Châu, Phòng 

GD&ĐT yêu cầu các đơn vị nhà trường thực hiện các nội dung sau: 

 1. Căn cứ điều kiện thực tế, thực hiện phát động cán bộ, giáo viên, nhân 

viên, học sinh tiến hành định kỳ, hàng tuần (thứ bảy hoặc chủ nhật) tổng vệ sinh 

sạch sẽ trường lớp; dọn dẹp cây dại, cỏ dại, phế liệu, phế thải xung quanh nhà 

trường và dọc cổng chính vào trường nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường luôn 

sạch, đẹp. Phối hợp với tổ chức tại địa phương thực hiện các hoạt động “Ngày 

thứ bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”…; tổ chức trồng cây xanh, trồng 

hoa trong trường và ngoài cổng trường… tạo môi trường Xanh - Sạch - Đẹp. 

 2. Tăng cường truyền, vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh 

nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường, trong đó chú trọng: 

- Tuyên truyền về tác hại của rác thải nhựa, túi nilon khó phân hủy; xây 

dựng thói quen, hành vi sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường như bao 

bì giấy, lá chuối, lá sen…; hạn chế tối đa việc sử dụng các sản phẩm nhựa dùng 

một lần, tái sử dụng nhiều lần các sản phẩm nhựa đảm bảo an toàn, vệ sinh nhằm 

hạn chế xả chất thải nhựa ra môi trường. Các trường mầm non, tiểu học tăng 

cường tái chế rác thải nhựa thành đồ dùng, đồ chơi phù hợp nhằm đa dạng hóa đồ 

dùng dạy học và góp phần giáo dục học sinh ý thức bảo vệ môi trường trong cán 

bộ, giáo viên và học sinh. 

 - Không vứt rác bừa bãi ra môi trường xung quanh; không để phế liệu, phế 

thải gần nhà trường gây mất cảnh quan môi trường trường học; khắc phục ô 

nhiễm và cải thiện chất lượng môi trường tại các trường học. 
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 3. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền bảo vệ môi trường như: Tuyên 

truyền trong các buổi sinh hoạt dưới cờ, qua cổng thông tin điện tử của đơn vị, tổ 

chức các buổi sinh hoạt ngoại khóa, phát động các cuộc thi, các nghiên cứu khoa 

học, các ý tượng sáng tạo về bảo vệ môi trường. 

4. Thực hiện hiệu quả việc động viên khen thưởng các cá nhân, tập thể làm 

tốt và có hình thức nhắc nhở, phê bình đối với các tập thể, cá nhân chưa làm tốt; 

phê phán, đấu tranh với các hành vi vi phạm. 

 Phòng GD&ĐT yêu cầu các nhà trường triển khai thực hiện hiệu quả các 

nội dung trên./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


