UBND TỈNH BẾN TRE
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 1213 /SGD&ĐT-GDTrH-TX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Bến Tre, ngày 20

tháng 5 năm 2022

V/v thực hiện Kế hoạch hành
động giải quyết vấn đề rác thải
nhựa tỉnh Bến Tre
giai đoạn 2022-2025

Kính gửi:
-

Các phòng Giáo dục và Đào tạo huyện/thành phố;
Các trường Trung học phổ thông;
Các trung tâm GDNN - GDTX huyện/thành phố;
Trường Phổ thông Hermann Gmeiner;
Trường Năng khiếu Thể dục - Thể thao;
Trường Nuôi dạy Trẻ em khuyết tật.

Thực hiện Quyết định số 991/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch hành động giải quyết vấn đề rác thải nhựa tỉnh
Bến Tre giai đoạn 2022-2025, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị nêu trên thực
hiện một số nội dung sau:
- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, ứng xử với sản phẩm nhựa;
- Quan tâm triển khai xây dựng, thực hiện kế hoạch phân loại chất thải và giảm
thiểu chất thải nhựa trong các trường học, cơ sở giáo dục;
- Quan tâm tích hợp nội dung giáo dục về quản lý chất thải nhựa, túi ni lông khó
phân hủy và sản phẩm nhựa dùng một lần trong chương trình các cấp học phù hợp;
- Đưa nội dung phân loại và giảm thiểu chất thải nhựa thành một tiêu chí đánh giá
“Trường học xanh - sạch - năng động”.
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị nêu trên nghiên cứu, kết hợp với
các nội dung đã chỉ đạo tại Kế hoạch số 794/KH-SGD&ĐT ngày 13 tháng 4 năm
2021 và Công văn 2590/SGD&ĐT- GDTrH-TX ngày 05 tháng 11 năm 2021 của Sở
Giáo dục và Đào tạo để triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban GĐ Sở GD&ĐT (để báo cáo);
- Lưu: VT, Website Sở.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Võ Văn Bé Hai

