
UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số:            /SGDĐT-CTTT 
V/v hưởng ứng Chương trình 

“Tháng nói không với nhựa dùng 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày      tháng      năm 2021 

 

Kính gửi:  

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

- Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trực 

thuộc Sở. 
 

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội nhận được Công văn số 482/TTTNMT-

DVSK ngày 22/10/2021 của Trung tâm truyền thông tài nguyên và môi trường 

thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hưởng ứng Chương trình “Tháng nói 

không với nhựa dùng một lần”. 

Mục tiêu: Từng bước giáo dục thói quen tiêu dùng xanh tại các trường học, 

xây dựng ý thức và định hướng các em học sinh giảm thiểu, hạn chế, từ chối nhựa 

sử dụng một lần, khuyến khích sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường. 

Nội dung: Phát động Chương trình “Tháng nói không với nhựa dùng một lần”. 

Đối tượng: Học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn Thành phố. 

Thời  gian: từ 01/11/2021 đến hết ngày 30/11/2021. 

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo 

các quận, huyện, thị xã, Hiệu trưởng các trường trực thuộc phổ biến nội dung 

Chương trình tới toàn thể giáo viên, học sinh cấp Tiểu học và Trung học cơ sở trên 

địa bàn (Kế hoạch và thể lệ cuộc thi đính kèm); chỉ đạo Hiệu trưởng các trường 

Tiểu học, Trung học cơ sở triển khai, hướng dẫn học sinh tham gia, hướng ứng 

Chương trình nhằm bảo vệ môi trường, xây dựng một Hà Nội xanh. (Chương trình 

được thực hiện online, qua hình thức trực tuyến) 

 Thông tin liên hệ: Đ/c Lê Thị Phương Lan, Chuyên viên ph ng Ch nh trị, tư 

tưởng Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Điện thoại 0903202788./. 

   
Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Ban Giám đốc;  

- Phòng GDPT, VP; 

- Lưu: VT, CTTT. 
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HƯỚNG DẪN 
Phát động “tuần lễ hành động nói không với nhựa dùng một lần” 

tại các trường học 

 

1. Mục tiêu: Phát động phong trào thi đua giữa các khối, các lớp trong 

trường; tạo điều kiện để các em học sinh trực tiếp thực hành thói quen từ chối 

nhựa dùng một lần, thay thế bằng việc sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi 

trường. Thiết lập thói quen tiêu dùng xanh, bền vững ngay từ khi ngồi trên ghế 

nhà trường. 

2. Thời gian hưởng ứng triển khai:  

Các đơn vị trường học tự chọn 01 tuần lễ bất kỳ trong thời gian phát động 

Tháng hành động nói không với nhựa dùng một lần để hưởng ứng Chương trình 

(trong khoảng thời gian từ 01/11 đến 30/11/2021) 

3. Định hướng hoạt động:  

- Ban giám hiệu nhà trường, cán bộ tổng phụ trách đoàn đội của trường, 

giáo viên chủ nhiệm nghiên cứu triển khai hướng dẫn các em học sinh (trực 

tiếp/trực tuyến tại những giờ chào cờ, sinh hoạt ngoại khoá, sinh hoạt lớp, lồng 

ghép trong các tiết học khác liên quan) không mang túi nilon, sử dụng ly, cốc 

nhựa dùng một lần, ống hút nhựa…mà tập hình thành thói quen sử dụng các sản 

phẩm thay thế thân thiện môi trường (túi vải, túi giấy, ống hút giấy, ống hút bột 

gạo…), mang theo bình/ly đựng nước, ống hút cá nhân để sử dụng trong khuôn 

viên trường học trong 01 tuần lễ phát động tại trường. 

- Đối với các đơn vị trường học đang học trực tuyến (với các chương 

trình, hoạt động, tiết học giáo dục môi trường liên quan) thực hiện thay thế màn 

hình lớp học trực tuyến qua Zoom (hoặc các ứng dụng học trực tuyến khác) để 

truyền tải thông điệp trực tiếp Tuần lễ đến các em học sinh. 

 

Hình nền học trực tuyến 
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4. Sản phầm truyền thông 

- Các hình ảnh từ các phụ huynh và các em học sinh sử dụng những sản 

phẩm thay thế, thân thiện với môi trường ngay tại nhà trường, tại nhà, trong quá 

trình học tập trực tuyến được ghi nhận lại và đăng tải lên trang Facebook của 

nhà trường/ hoặc của đại diện giáo viên/ tổng phụ trách đội dưới dạng chế độ mở 

cho mọi người (public), kèm theo hashtag của phong trào 

#TuanLeNoiKhongVoiNhuaDungMotLan #VimotVietNamNangDongVaXanh 

Qua đó, Giáo viên chủ nhiệm/cán bộ tổng phụ trách đoàn, đội của các đơn 

vị trường học có thể xem thông tin và gửi link bài đăng Facebook về trang nhận 

bài của chương trình sau Tuần lễ thực hiện tại địa chỉ: 

tainguyenmoitruong.gov.vn    
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