
UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

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

ứng Ngày Môi trường thế giới 05 

tháng 6, Tháng hành động vì                 

môi trường năm 2022 

 

An Giang, ngày        tháng 5  năm 2022 

 

Kính gửi: Các đơn vị y tế trong tỉnh 

Căn cứ Công văn số 196/MT-YT ngày 13/5/2022 của Cục Quản lý Môi 

trường Y tế về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 

05 tháng 6, Tháng hành động vì môi trường năm 2022; 

Thực hiện Công văn số 516/UBND-KTN ngày 19/5/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh An Giang về việc tổ chức các hoạt động của Tháng hành động vì môi 

trường và hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2022, Sở Y tế đề nghị các đơn 

vị thực hiện một số nội dung cụ thể như sau: 

- Chủ đề Ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6 năm 2022: “Chỉ một Trái 

đất” (Only One Earth). 

- Các hoạt động chính: 

1. Treo băng rôn, áp phích (khuyến khích từ các vật liệu có tính thân thiện 

môi trường) tại đơn vị và các địa điểm phù hợp trong khuôn viên đơn vị (khẩu 

hiệu tuyên truyền tại Phụ lục số 01).  

2. Căn cứ vào điều kiện thực tế để tổ chức các hoạt động như: Ra quân làm 

vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, thu gom xử lý chất thải tại đơn vị; đẩy mạnh 

công tác tuyên truyền trong việc không sử dụng túi nilon khó phân huỷ và các sản 

phẩm nhựa dùng một lần; sử dụng các sản phẩm, dịch vụ thân thiện môi trường.  

3. Tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện các quy định của Luật Bảo 

vệ môi trường năm 2020, trong đó:  

- Thực hiện các giải pháp cải thiện chất lượng môi trường, bảo vệ sức khỏe 

người dân; phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu.  

- Xây dựng lộ trình thực hiện thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt, 

rác thải nhựa tại nguồn. Xây dựng, nhân rộng các mô hình hiệu quả trong việc tổ 

chức thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại đơn vị; thúc đẩy tiêu dùng 

bền vững và thân thiện môi trường.  

4. Kịp thời phát hiện, biểu dương và khen thưởng những tổ chức, cá nhân, 

có đóng góp hiệu quả, thiết thực trong bảo vệ môi trường bền vững và ứng phó 

với biến đổi khí hậu,… 



Ghi chú: Ngày Môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường năm 

2022 được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường, địa chỉ https://www.monre.gov.vn/; Trung tâm Truyền thông tài nguyên 

và môi trường, địa chỉ https://tainguyenmoitruong.gov.vn/; Tổng cục Môi 

trường, địa chỉ http://vea.gov.vn.   

5. Về công tác báo cáo:  

Các đơn vị báo cáo kết quả hoạt động (theo mẫu đính kèm) gửi về Sở Y tế 

(Phòng Nghiệp vụ Y) trước ngày 05/7/2022 để tổng hợp, theo địa chỉ email: 

hanhytdpag@gmail.com, số điện thoại: 0919.272.830 (CN. Hạnh). 

Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./. 

 

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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Phụ lục 01  

KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI NĂM 2022  

(Đính kèm Công văn số         /SYT-NVY ngày      tháng     năm 2022 của Sở Y tế) 

    
  

1. Cùng hành động để bảo tồn thiên nhiên, điều hòa khí hậu, giảm thiểu ô 

nhiễm.  

2. Cùng liên kết chống lại biến đổi khí hậu và ngăn chặn sự phá hủy  hệ 

sinh thái toàn cầu.  

3. Sử dụng nguồn nguyên liệu xanh là góp phần bảo vệ môi trường.  

4. Nâng cao chất lượng môi trường kích thích phát triển kinh tế và chống 

lại đói nghèo.  

5. Ngăn chặn và đảo ngược sự mất mát của các hệ sinh thái và đa dạng 

sinh học.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 02  

Mẫu báo cáo kết quả hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2022  

(Đính kèm Công văn số        /SYT-NVY ngày      tháng    năm 2022 của Sở Y tế)  

  
  

ĐƠN VỊ……………………        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

                                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

      Số:        /……………                              …………, ngày     tháng      năm 2022 

V/v báo cáo kết quả thực hiện                                                                                                   

Ngày mộ trường thế giới và                                                                                                                    

Tháng hành động vì môi trường                                                                                                    

năm 2022   

  

                                         Kính gửi: Sở Y tế   

  

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 của 

Quý đơn vị trên địa bàn triển khai Tháng hành động vì môi trường hưởng 

ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2022.  

2. Danh mục các hoạt động tổ chức Tháng hành động vì môi 

trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Ngày Quốc tế Đa dạng 

sinh học năm 2022 (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:   

- Số 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 làm vệ sinh môi 

trường (mét, 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.   

- Tổ chức các buổi mittinh, cổ động, tập huấn, hội thảo, cuộc thi:   

- 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:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN HƯỞNG ỨNG NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI  NĂM 2022  

(Đính kèm Báo cáo số        /BC-….. ngày…..tháng…..năm 2022 của……..)  

STT  
Tên đơn vị  

  

Tổng số 

người  
tham gia  

  

  

  

  
(người)  

Khơi 
thông  

cống rãnh, 

phát  
quang bụi 

rậm  

  
(m)  

Tổng số rác 
thu gom, xử  

lý  

  

  

  

  
(m3 hoặc tấn) 

Vệ sinh khu vực 

công cộng, đường 

giao thông…  

  

  

  

  
(km hoặc ha)  

Số công trình 
BVMT khởi công, 

khánh thành, bàn  
giao, số cây trồng và 

chăm sóc  

  

  
(cây hoặc ha)  

Treo băng 

rôn, khẩu  
hiệu, in tờ 

rơi, poster  

    

  

  
(chiếc)  

Phát thanh 
truyền  

hình  

  

  

  

  
(lần)  

Chương trình toạ 

đàm, tập huấn, 

phổ  
biến kiến thức   

  

  

  
(buổi/hoặc số 

người tham dự)  

Hoạt  động 

khác  

1                      

2                      

…                      

  Tổng cộng                    
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