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

SỞ Y TẾ 

 

Số:            /SYT-NVY 

V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng 

Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn 

năm 2021 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

An Giang, ngày      tháng  10  năm 2021 

 

     

  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 1059/UBND-KTN ngày 27/9/2021 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 2021; 

Để triển khai có hiệu quả việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến 

dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2021 trên phạm vi toàn tỉnh trong tình hình 

dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, cả nước nói chung và Tỉnh An 

Giang đang tập trung tối đa các nguồn lực vào công tác phòng, chống để đẩy lùi 

dịch bệnh, Sở Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung sau: 

1. Triển khai thu gom, vận chuyển và xử lý các loại chất thải phát sinh tại 

đơn vị, đặc biệt là kiểm soát chất thải phát sinh trong công tác phòng, chống 

dịch bệnh COVID-191 theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Lãnh 

đạo các đơn vị tập trung giải quyết triệt để các vấn đề ô nhiễm môi trường gây 

ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt của cán bộ viên chức, người bệnh và 

cộng đồng.  

2. Tùy điều kiện cụ thể của đơn vị tổ chức các hoạt động hưởng ứng 

Chiến dịch năm nay phải phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế, tập trung 

tuyên truyền, truyền thông trực tuyến trên các phương tiện thông tin đại 

chúng. Nhằm tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch thiết thực, hiệu 

quả, qua đó thực hiện mục tiêu: vừa ưu tiên phòng, chống dịch COVID-19 

vừa bảo vệ môi trường: 

- 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.  

- Tập trung tuyên truyền các hoạt động phân loại chất thải tại nguồn, giảm 

thiểu phát sinh chất thải, tăng cường tái sử dụng, tái chế chất thải; từ chối sử 

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



- Thực hiện tốt Kế hoạch số 556/KH-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2021 

của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa trên địa 

bàn tỉnh An Giang và các chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc 

thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất 

thải nhựa và Chỉ thị số 41/CT-TTg ngày 01 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn; Phổ 

biến các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường 

năm 2020 bằng các hình thức phù hợp đến cán bộ, công chức, viên chức và 

người lao động để hiểu rõ và thực hiện. Tập trung thực hiện Quyết định số 

1197/QĐ-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc 

ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh 

An Giang.  

3. Các Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố phối hợp với các đơn vị liên 

quan đẩy mạnh công tác kiểm tra trong quản lý chất thải và bảo vệ môi trường, 

đặc biệt chú trọng công tác vệ sinh, cải thiện chất lượng môi trường khu vực đô 

thị, nông thôn, khu cách ly tập trung nhằm hỗ trợ tích cực, hiệu quả cho hoạt 

động phòng, chống dịch bệnh COVID-19.  

4. Treo băng rôn 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 2021. 

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 07/10/2021 (kèm  phụ lục báo cáo). 

Địa chỉ email: thhanh02@angiang.gov.vn, điện thoại: 0919.272.830 (CN Hạnh) 

để tổng hợp báo cáo./. 

   

 
 

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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TÊN CƠ QUAN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

Số:            /BC-    

V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng 

Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn 

năm 2021 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

An Giang, ngày      tháng  10  năm 2021 

 

 

Kính gửi: ......................... 

 

Tên đơn vị:  

Địa chỉ:  

Tên người liên hệ:                                  Email:                                        Điện thoại:  

1. Công tác chỉ đạo thực hiện: Nêu rõ các Văn bản chỉ đạo đơn vị, địa phương trên địa bàn 

triển khai thực hiện Chiến dịch năm 2021.  

2. Danh mục các hoạt động tổ chức: (chú ý mô tả chi tiết, đánh giá kết quả đạt được và việc 

duy trì trong thời gian tiếp theo).   

3. Chi tiết hoạt động:   

- Mô tả hoạt động   

- Nơi diễn ra   

- Mục đích   

- Các vấn đề tập trung giải quyết  

- Tác động đối với cộng đồng …..   

4. Kết quả các hoạt động (biểu mẫu kèm theo):   

- Số các hoạt động diễn ra trên địa bàn:   

- Lượt người tham gia:  

- Tổng lượng rác thu gom, xử lý (tính theo m3 hoặc tấn):   

- Tổng chiều dài, diện tích các khu vực công cộng, đường giao thông làm vệ sinh môi trường 

(km hoặc ha).  

- Tổng số cây xanh được trồng mới và chăm sóc (tổng số cây hoặc ha…) 

- Số công trình bảo vệ môi trường được khởi công, khánh thành, bản giao đưa vào sử dụng.     

- Tổng số băng rôn, phướn, tờ rơi, poster được phát hành (cái):   

- Các hoạt động truyền thông, truyền hình: Bài viết, phóng sự, tuyên truyền…:  

- Các hình thức khác…  

5. Những đề xuất, kiến nghị…   

6. Hình ảnh kèm theo:   
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