UBND TỈNH BẾN TRE
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 1245 /SGD&ĐT-GDTrH-TX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bến Tre, ngày 25 tháng 5 năm 2022

V/v thực hiện các hoạt động hưởng ứng
Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2022

Kính gửi:
- Các phòng Giáo dục và Đào tạo huyện/thành phố;
- 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;
- Các trường Trung học phổ thông.
Thực hiện Công văn số 2890/UBND-KT ngày 17 tháng 5 năm 2022 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc
tế Đa dạng sinh học năm 2022, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị nêu
trên thực hiện các nội dung sau:
1. Các đơn vị tổ chức phổ biến các thông tin về vai trò của đa dạng sinh

học, Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học đến toàn thể nhân viên, giáo viên, học sinh,
học viên;

2. Tùy theo điều kiện cụ thể của từng đơn vị tiến hành các hoạt động hưởng
ứng phù hợp theo 22 hành động vì đa dạng sinh học được Trung tâm Truyền
thông Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động (kèm
theo Công văn này).
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị triển khai có hiệu quả các hoạt
động nêu trên, báo cáo kết quả triển khai về Sở Giáo dục và Đào tạo (đồng thời
gửi file mềm qua email ngoctuyenmcb@gmail.com) chậm nhất ngày 10 tháng 6
năm 2022.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban GĐ Sở (báo cáo);
- Lưu: VT, Website Sở.
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Danh sách 22 hành động vì đa dạng sinh học
(Kèm theo Công văn số
/SGD&ĐT-GDTrH-TX ngày
tháng 5 năm 2022)
1. Dọn dẹp một khu vực xung quanh bạn.
2. Tham gia các dự án khôi phục hệ sinh thái.
3. Tôn trọng các loài động vật khi tham quan.
4. Giúp đỡ các loài động vật.
5. Ngăn ngừa sự lây lan của các bệnh zoonotic từ động vật.
6. Tham gia các dự án trồng cây xanh.
7. Tiêu dùng có trách nhiệm, hạn chế tối đa phát sinh chất thải sinh hoạt, tích cực
sử dụng vật dụng tái chế.
8. Tiết kiệm năng lượng, tắt đèn và các thiết bị điện khi không sử dụng đến.
9. Chia sẻ, quyên góp cho các tổ chức từ thiện những vật dụng không sử dụng đến.
10. Mua bán, sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường.
11. Kêu gọi không hút thuốc lá.
12. Xây dựng không gian sống xanh.
13. Kêu gọi các nhà máy, cơ sở sản xuất không xả chất thải hoá học ra môi trường.
14. Thay đổi một thói quen tiêu cực - thói quen sử dụng nhựa dùng một lần.
15. Yêu cầu doanh nghiệp sản xuất có trách nhiệm với môi trường/thân thiện với
môi trường.
16. Giảm thiểu chất thải.
17. Tìm hiểu về an toàn sinh học.
18. Hỗ trợ, ủng hộ các công ty sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường.
19. Hỗ trợ các tổ chức môi trường hoạt động.
20. Nâng cao nhận thức về đa dạng sinh học.
21. Kêu gọi mọi người cùng hành động.
22. Kỷ niệm Ngày Đa dạng sinh học.

