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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ Y TẾ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 2395 /SYT-NVY

An Giang, ngày 24 tháng 9 năm 2020

V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng
Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn
năm 2020

Kính gửi:
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật;
- Bệnh viện công lập và tư nhân trong tỉnh;
- Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố.
Thực hiện Công văn số 948/UBND-KTN ngày 13/9/2020 của Ủy ban
nhân dân tỉnh An Giang về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch
Làm cho thế giới sạch hơn năm 2020;
Để triển khai có hiệu quả việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến
dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2020 trên phạm vi toàn tỉnh với chủ đề
“Cùng hành động để thay đổi thế giới”, Sở Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện
một số nội dung sau:
1. Tùy điều kiện cụ thể của đơn vị tiến hành xây dựng các kế hoạch, hoạt
động thực hiện hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn theo hướng
dẫn tại Công văn số 4984/BTNMT-TTTNMT ngày 10 tháng 9 năm 2020 của
Bộ Tài nguyên và Môi trường (kèm Công văn).
2. Triển khai thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt, tuyên truyền về
việc từ chối sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nilon khó phân hủy; tổ
chức thực hiện đúng và đầy đủ Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2020
của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu quả các hoạt động quản lý, tái sử
dụng, tái chế, xử lý nhựa đã qua sử dụng, giảm thiểu phát thải chất thải nhựa ra
môi trường;
3. Tổ chức truyên truyền đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và
người lao động tại đơn vị thực hiện tốt các hoạt động cải thiện môi trường, góp
phần giải quyết các vấn đề môi trường bức xúc; tăng cường kiểm tra, giám sát
các khoa/phòng có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao; phát động và duy trì
các phong trào bảo vệ môi trường tại đơn vị đặc biệt hướng tới các hoạt động
làm sạch môi trường.
4. Phối hợp với Đài phát thanh và các ban ngành, đoàn thể địa phương,
Đoàn thanh niên, Công đoàn cơ sở xây dựng chuyên trang, chương trình cổ
động, bài viết, phóng sự, clip tuyên truyền về bảo vệ môi trường...; Treo băng
rôn, pano, áp phích được làm từ các vật liệu thân thiện với môi trường hoặc có
thể sử dụng được nhiều lần tại các khu vực công cộng, đường phố, trụ sở cơ

quan làm việc và các địa điểm phù hợp nhằm tuyên truyền chủ đề về Chiến dịch
Làm cho thế giới sạch hơn năm 2020;
Phát động hưởng ứng phong trào như: Ngày hội tái chế, Ngày hội sống
xanh, Ngày Thứ bảy tình nguyện, Ngày Chủ nhật xanh, Ngày không sử dụng túi
nilon.
Sở Y tế đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện và báo cáo về
Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Y) trước ngày 06/10/2020 (kèm 02 phụ lục báo cáo).
Địa chỉ email: thhanh02@angiang.gov.vn, điện thoại: 0919.272.830 (CN Hạnh)
để tổng hợp báo cáo./.
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- Như trên;
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