
 Kính gửi:  

- Hiệu trưởng các trường học trực thuộc Sở; 

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã; 

- Giám đốc các trung tâm GDNN-GDTX. 
 

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội nhận được Công văn số 

3681/STNMT-CCBVMT ngày 24/5/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về 

việc hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày quốc tế đa dạng sinh học 

và tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 

05/6/2021; Sở GDĐT đề nghị thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo triển khai hưởng 

ứng Ngày môi trường thế giới và Ngày quốc tế đa dạng sinh học năm 2021, cụ 

thể như sau: 

 1. Công tác tuyên truyền 

- Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, 

giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh trong việc bảo vệ môi trường, phòng, 

chống rác thải nhựa và túi nilon; bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí 

hậu; sử dụng tiết kiệm nước và năng lượng; bảo vệ cảnh quan thiên nhiên và đa 

dạng sinh học; không khai thác, đánh bắt, sử dụng cạn kiệt nguồn tài nguyên 

thiên nhiên … hướng đến Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày môi 

trường thế giới 05/6/2021. 

 - Tiếp tục cung cấp cho cán bộ, giáo viên, học sinh các kiến thức cơ bản 

về môi trường, mối quan hệ giữa con người với môi trường xung quanh, sự ô 

nhiễm và suy thoái môi trường, biện pháp bảo vệ môi trường. 

 - Tiếp tục bồi dưỡng cho học sinh thái độ ứng xử đối với môi trường; có 

tình cảm tôn trọng thiên nhiên, yêu quý gia đình, quê hương, đất nước; có thái 

độ thân thiện đối với môi trường. 

 - Tập trung rèn các kỹ năng, hành vi, phát hiện vấn đề về môi trường, biến 

đổi khí hậu và ứng xử tích cực với các vấn đề biến đổi khí hậu nảy sinh; thực 

hiện các hành động bảo vệ môi trường phù hợp với độ tuổi.  

 2. Nội dung thực hiện 

 Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp nên 

cần căn cứ vào tình hình thực tế, tổ chức phù hợp với quy định hiện hành về 

phòng, chống dịch với chủ đề, thông điệp của Tháng hành động vì môi trường 
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hưởng ứng Ngày môi trường thế giới, Ngày quốc tế đa dạng sinh học năm 2021 

theo hướng lồng ghép, gắn với công tác phòng, chống dịch bệnh. 

 - Thực hiện tuyên truyền trên website của trường: Luật bảo vệ môi 

trường; giới thiệu các giải pháp giảm thiểu rác thải nhựa, túi nilon; sử dụng tiết 

kiệm nước và năng lượng; bảo vệ cảnh quan của nhà trường cũng như nơi ở …  

 - Khẩu hiệu truyền thông của tháng hành động vì môi trường hưởng ứng 

Ngày môi trường thế giới và Ngày quốc tế đa dạng sinh học năm 2021: 

 + Sống hài hòa với thiên nhiên - Bảo tồn đa dạng sinh học. 

 + Trái đất cần chúng ta! Hãy liên kết chống lại biến đổi khí hậu. 

 + Hãy sử dụng đồ dùng từ vật liệu tái chế. 

 + Đánh bắt hải sản sai cách là phá hủy cân bằng sinh học. 

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

 + Ô nhiễm môi trường xuất phát từ việc sử dụng thuốc trừ sâu, các sản 

phẩm từ nhựa dùng một lần và túi nilon khó phân hủy. 

 + Sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên, tôn trọng đa dạng sinh học. 

 + Đa dạng sinh học - Hành trình duy trì sự sống. 

 + Hành động vì thiên nhiên - Trách nhiệm của chúng ta. 

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

sinh học. 

 - Phát hiện, biểu dương, khen thưởng đối với những đơn vị, cá nhân có 

đóng góp hiệu quả, thiết thực trong việc sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi 

trường, bảo tồn đa dạng sinh học, sản xuất tiêu dùng bền vững và ứng phó với 

biến đổi khí hậu. 

 3. Thời gian thực hiện: từ 04/6/2021 đến ngày 31/7/2021. 

Sở GDĐT đề nghị Trưởng phòng GDĐT, Giám đốc trung tâm giáo dục 

nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên các quận, huyện, thị xã, Hiệu trưởng các 

trường trực thuộc Sở chỉ đạo triển khai thực hiện và gửi báo cáo về Sở GDĐT 

trước ngày 01/8/2021 theo địa chỉ: Phòng Chính trị, tư tưởng - 81 Thợ Nhuộm, 

Hoàn Kiếm, Hà Nội. Email: cttt@hanoiedu.vn 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Tài nguyên và môi trường; 

- Đ/c PGĐ Phạm Văn Đại; 

  PGĐ Phạm Xuân Tiến; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Lưu: VT, CTTT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phạm Văn Đại 
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