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V/v thông tin, phổ biến tài liệu truyền
thông, tuyên truyền về quản lý chất thải
rắn sinh hoạt, bảo vệ môi trường làng
nghề và ứng phó biến đổi khí hậu

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện/Thành phố;
- Các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường
xuyên huyện, thành phố;
- Các trường Trung học phổ thông.
Thực hiện Công văn số 2210/STNMT-QLMT&BĐKH ngày 14 tháng 6 năm 2022
của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thông tin, phổ biến tài liệu truyền thông, tuyên
truyền về quản lý chất thải rắn sinh hoạt, bảo vệ môi trường làng nghề và ứng phó biến đổi
khí hậu, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện/Thành phố;
các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên; các trường Trung học phổ
thông thực hiện các nội dung sau:
1. Phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức, học sinh tài liệu về tuyên truyền quản
lý chất thải rắn sinh hoạt, bảo vệ môi trường làng nghề và ứng phó biến đổi khí hậu, bao
gồm:
- Sổ tay các phương pháp phân loại, thu gom, giảm thiểu, xử lý chất thải rắn sinh hoạt
nông thôn.
- Bộ 02 quạt cầm tay truyền thông về quản lý, phân loại, giảm thiểu chất thải rắn sinh
hoạt nông thôn.
- Sổ tay bảo vệ môi trường làng nghề và an toàn cuộc sống.
- Sổ tay xây dựng mô hình tổ chức quản lý môi trường làng nghề.
- Tài liệu “Sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên nước tại ĐBSCL- những vấn đề cấp bách
và giải pháp”.
- Sổ tay hướng dẫn những giải pháp bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu
cho cộng đồng dân cư.
- Tải tài liệu trên
https://monrenews.gov.vn/

website
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2. Tập trung thông tin, hướng dẫn về phân loại rác thải tại nguồn, thu gom, giảm
thiểu, xử lý chất thải sinh hoạt; bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu.
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị nêu trên thực hiện đúng theo các nội dung
của thông báo ./.
Nơi nhận:
- Như trên (để thực hiện);
- Ban GĐ Sở (để báo cáo);
- Lưu: VT, Website Sở.
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