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Kính gửi:  

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

- Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trực thuộc 

Sở. 

 

Thực hiện Công văn số 5609/VP-ĐT ngày 19/6/2019 của Ủy ban nhân 

dân Thành phố về việc triển khai chương trình phối hợp công tác bảo vệ môi 

trường giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), 

từ năm 2019, Sở GDĐT đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường triển 

khai chương trình thu gom, phân loại và tái chế vỏ hộp sữa tại các trường Mầm 

non, Tiểu học trên địa bàn Thành phố. Chương trình đã thu hút hơn 800 trường 

Mầm non và Tiểu học tích cực tham gia, thu gom và tái chế được hơn 4,9 triệu 

vỏ hộp sữa, góp phần giảm tải 490 tấn rác cho bãi rác Thành phố, đồng thời từng 

bước hình thành thói quen phân loại rác, bảo vệ môi trường cho các em học sinh 

và góp phần giảm đáng kể lượng rác cho các khu chôn lấp đang bị quá tải của 

Thành phố.  

Hiện nay, chương trình sữa học đường đã hoàn thành giai đoạn 1, tuy 

nhiên, lượng vỏ hộp sữa phát sinh vẫn rất nhiều tại các khu dân cư, khu vực 

công cộng và trường học. Để duy trì thói quen tốt về việc phân loại rác của học 

sinh và giảm thiểu lượng rác phát sinh trên địa bàn Thành phố, Sở GDĐT đề 

nghị Phòng GDĐT các quận, huyện, thị xã; Hiệu trưởng các trường Mầm non, 

Tiểu học, THCS trực thuộc Sở tiếp tục phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi 

trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Công ty Cổ phần Lagom Việt Nam 

chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ các trường học trên địa bàn tiếp tục duy trì, triển khai 

chương trình với các nội dung chính như sau: 

1. Duy trì, phát động phong trào thu gom vỏ hộp sữa từ các nguồn phát 

sinh tại trường và tại gia đình của toàn thể giáo viên, học sinh và cán bộ công 

nhân viên nhà trường theo định kỳ (tùy thuộc vào lượng phát sinh thực tế để lên 

kế hoạch thu gom, vận chuyển) và phối hợp với công ty Lagom để được hỗ trợ 

thu gom và xử lý triệt để, đảm bảo không còn vỏ hộp sữa phát sinh tại trường 

học; Tổ chức các hình thức tuyên truyền, tuyên dương các đơn vị, lớp học, học 

sinh có thành tích tốt trong phong trào thu gom vỏ hộp sữa tại trường học. 
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2. Đề nghị Công ty cổ phần Lagom Việt Nam tiếp tục hỗ trợ tập huấn và 

tổ chức thu gom vỏ hộp sữa tại các trường học, xem xét phương án thu gom phù 

hợp với tình hình thực tế. 

3. Ngoài ra, phát động phong trào thu gom Pin đã sử dụng (chất thải nguy 

hại). 

(Có hướng dẫn chi tiết gửi kèm). 

Thông tin liên hệ hỗ trợ: 

- Sở GDĐT: Đ/c Lê Thị Phương Lan - Phòng Chính trị, Tư tưởng. 

Điện thoại: 0903202788, Email: phuonglan@hanoiedu.vn  

- Sở Tài Nguyên và Môi trường: Đ/c Nguyễn Thị Thu Phương – Phòng 

truyền thông và dự án, Chi cục Bảo vệ Môi trường. 

Điện thoại: 0966081591, Email: thuphuongmtb54@gmail.com 

- Công ty Cổ phần Lagom Việt Nam: Đ/c Đoàn Thị Vân 

Điện thoại: 0376157596, Email: vandt@lagomvietnam.org.  

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND Thành phố (để báo cáo); 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; Công ty CP 

Lagom VN, Công ty CP TetraPak VN (để phối 

hợp); 

- Phòng GDPT, GDMN thuộc Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, CCTT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Xuân Tiến 

 

mailto:phuonglan@hanoiedu.vn

		phamxuantien_sgddt@hanoi.gov.vn
	2021-05-05T11:24:33+0700


		2021-05-05T11:36:57+0700


		2021-05-05T11:37:19+0700


		vanthu_sogddt@hanoi.gov.vn
	2021-05-05T17:18:09+0700




