
 UBND TỈNH AN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ 

 

Số:  2588 /SYT-NVY 
V/v tổ chức các hoạt động 

hưởng ứng Chiến dịch Làm cho 

thế giới sạch hơn năm 2019 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

An Giang, ngày  24  tháng  9   năm 2019 

 

     

  Kính gửi: 

- Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh; 

- Bệnh viện công lập và tư nhân trong tỉnh; 

- Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe tỉnh; 

- Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 1333/MT-YT ngày 23/9/2019 của Cục Quản lý 

môi trường Y tế về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho 

thế giới sạch hơn năm 2019; 

Để thực hiện có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch năm 2019 

và chống ô nhiễm chất thải nhựa, Sở Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện một số 

nội dung sau: 

1.Tổ chức rà soát về đánh giá hiện trạng công tác phân loại, biện pháp 

thu gom, xử lý, tái chế, tái sử dụng chất thải nhựa sinh hoạt. Trên cơ sở đó, 

tham mưu đề xuất với Sở Y tế các giải pháp tổng thể về chính sách, công 

nghệ, huy động nguồn lực giải quyết các vấn đề còn tồn tại liên quan đến 

công tác quản lý chất thải rắn theo phạm vi của ngành.  

2. Phối hợp với Đài Phát thanh và các ban, ngành đoàn thể địa phương, 

Đoàn thanh niên, Công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường, các 

hoạt động hưởng ứng Chiến dịch năm 2019, tập trung vào chủ đề chống rác thải 

nhựa, phân loại xử lý chất thải rắn sinh hoạt; viết bài tuyên truyền, phóng sự, 

clip tuyên truyền... về bảo vệ môi trường. 

3. Tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu (kèm khẩu hiệu) về bảo vệ môi trường 

tại các nơi công cộng, đường phố chính, trụ sở cơ quan, nơi đông người qua lại 



nhằm nhắc nhở người dân, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân cùng hành động bảo 

vệ môi trường. 

Sở Y tế đề nghị Giám đốc các đơn vị triển khai thực hiện và báo cáo 

về Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Y) trước ngày 05/10/2019 (kèm mẫu báo 

cáo). Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị 

báo cáo về Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Y) để tham mưu Ban Giám đốc giải 

quyết kịp thời./. 

   

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BGĐ – Sở Y tế; 

- Lưu VT, NVY. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

     

 

 

 

 

Phan Vân Điền Phương 
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