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Kính gửi: Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở. 

Thực hiện văn bản số 1147/STNMT-CCBVMT ngày 09/9/2019 của Sở 

Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch 

Làm cho thế giới sạch hơn năm 2019, 

Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc Sở: 

1. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các văn bản thuộc lĩnh vực môi 

trường đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị1 

nhằm nâng cao ý thức trong công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên thiên 

nhiên. Tích cực vận động cán bộ tăng cường sử dụng các sản phẩm từ vật liệu 

thân thiện với môi trường, các sản phẩm nhựa có khả năng tái chế nhằm giảm 

thiểu ô nhiễm môi trường do rác thải nhựa gây ra, vì một môi trường sống trong 

lành, an toàn và phát triển bền vững. 

2. Tùy theo điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, trong thời gian từ nay 

đến hết ngày 10/10/2019, đồng loạt triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng 

Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019, cụ thể: Tổ chức các hoạt động  

vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý chất thải, rác thải; khuyến khích hạn chế sử 

dụng các sản phẩm nhựa sử dụng một lần, túi ni lông khó phân hủy để chứa, 

đựng thực phẩm, đồ uống và đồ dùng trong tất cả các hoạt động sinh hoạt hàng 

ngày và tại cơ quan, đơn vị. Đồng thời thực hiện cắt giảm sử dụng các sản phẩm 

nhựa dùng một lần trong các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và các hoạt động khác 

trong cơ quan, đơn vị. 

3. Giao Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật lựa chọn, giới thiệu ít nhất 

01 tin bài về hoạt động thu gom, xử lý vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật hiệu quả, 

gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT để đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở 

và tổng hợp, báo cáo theo quy định.  

                                           
1 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014; Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 11/4/2013 của Chính phủ về 

việc tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi nilon khó phân huy sinh hoạt đến năm 2020; Nghị 

quyết số 09/NQ-CP ngày 03/02/2019 của Chính phủ về thống nhất quản lý nhà nước về chất thải rắn; Văn bản số 

4566/BTNMT-TCMT ngày 13/9/2019  của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động hưởng 

ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2019. 



4. Giao Đoàn Thanh niên tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường tại nơi 

làm việc, sân vườn, nhà để xe và các khu vực xung quanh; tiếp tục trồng, tỉa, 

chăm sóc vườn hoa thanh niên tại khuôn viên Sở và vườn cây thuộc Khu di tích 

Bộ Canh nông, xã Thái Bình, huyện Yên Sơn. 

5. Kết thúc sự kiện, báo cáo kết quả triển khai thực hiện (có hình ảnh minh 

họa kèm theo) gửi về Sở trước ngày 12/10/2019. Giao Văn phòng Sở theo dõi, đôn 

đốc các đơn vị thực hiện và tham mưu tổng hợp báo cáo theo quy định.  

Yêu cầu các phòng, đơn vị nghiêm túc triển khai, thực hiện./. 

   Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Đoàn thanh niên Sở; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, VP. 
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Nguyễn Công Hàm 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Thực hiện); 



 

 

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

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  ………….  Tuyên Quang, ngày ……tháng 10 năm 2019 
Vv báo cáo kết quả thực hiện 

Chiến dịch Làm cho thế giới sạch 

hơn năm 2019 

 

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHIẾN DỊCH  

LÀM CHO THẾ GIỚI SẠCH HƠN NĂM 2019 

Các nội dung chính của báo cáo: 

1. Công tác chỉ đạo, thực hiện 

2. Chi tiết hoạt động: (Bao gồm các hoạt động truyền thông, các hoạt 

động tại hiện trường, các hoạt động phát hiện, biểu dương...) 

- Mô tả hoạt động, địa điểm diễn ra, mục đích, các vấn đề tập trung giải quyết. 

- Tác động với cộng đồng, các sáng kiến so với năm trước. 

3. Kết quả thực hiện các hoạt động 

- Số đơn vị và số người tham gia hưởng ứng. 

- Treo băng rôn và khẩu hiệu (chiếc). 

- Tổng lượng rác thu gom, xử lý (m3 hoặc tấn). 

- Tổng chiều dài cống rãnh được khơi thông (m). 

- Tổng các công trình cấp thoát nước được duy tu, bảo dưỡng hoặc công 

trình xử lý môi trường. 

- Tổng số cây xanh được trồng mới (tổng số cây hoặc ha). 

- Diện tích cây xanh được chăm sóc (ha). 

- Tổ chức các buổi mít tinh, tập huấn, hội thảo, cuộc thi,. 

- Các hoạt động truyền thông, truyền hình: bài viết, phóng sự, tuyên truyền. 

- Các hình thức khác... 

4. Đề xuất, kiến nghị. 

5. Hình ảnh kèm theo. 
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