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Kính gửi:  

- Hiệu trưởng các trường trực thuộc Sở; 

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

- Giám đốc các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục 

thường xuyên. 
 

Căn cứ Công văn số 1846/BGDĐT-GDTC ngày 29/4/2022 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ 

sinh môi trường năm 2022; thực hiện Công văn số 228/TTTT-DVSK ngày 

28/4/2022 của Trung tâm truyền thông tài nguyên và môi trường thuộc Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về việc phối hợp hưởng ứng Chương trình “Tháng nói 

không với nhựa dùng một lần” 

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị chỉ đạo, triển khai các hoạt 

động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022 

và Chương trình “Tháng nói không với nhựa dùng một lần”, cụ thể như sau: 

I. HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ QUỐC GIA NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH 

MÔI TRƯỜNG NĂM 2022 

1. Thời gian tổ chức phát động và hưởng ứng: Từ ngày 07/5/2022 đến 

ngày 30/6/2022, có thể kéo dài đến ngày Môi trường Thế giới 05/6/2022 và lồng 

ghép với các sự kiện và ngày lễ lớn khác hoặc các ngày lễ hội của địa phương ... 

2. Chủ đề và các thông điệp hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ 

sinh môi trường năm 2022: 

- Chủ đề hưởng ứng: “Quản lý, vận hành, khai thác bền vững công trình 

cấp nước và vệ sinh nông thôn”. 

- Các thông điệp hưởng ứng (phụ lục 1 đính kèm).  

3. Các hoạt động triển khai: 

- Tổ chức tuyên truyền theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến trên trang 

Web của các đơn vị nhằm giáo dục nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cán 

bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, cộng đồng về sử dụng nước sạch, giữ gìn 
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vệ sinh môi trường và các công trình vệ sinh trường học, vệ sinh cá nhân để 

nâng cao sức khỏe và phòng, chống dịch bệnh. 

- Lồng ghép các hoạt động giáo dục, tuyên truyền về nước sạch và vệ sinh 

môi trường, thực hành rửa tay với xà phòng và nước sạch cho học sinh trong các 

bài giảng trực tiếp, trực tuyến và các Chương trình, dự án triển khai về nước 

sạch, vệ sinh môi trường tại đơn vị. 

- Huy động đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia xây 

dựng, bảo vệ và sử dụng có hiệu quả các công trình nước sạch và công trình vệ 

sinh trong trường học. Lập kế hoạch duy trì các hoạt động bảo hành, bảo dưỡng 

các công trình nước sạch, công trình vệ sinh của đơn vị. 

- Rà soát, kiểm tra hoạt động của các công trình cấp nước, công trình vệ 

sinh trong trường học để bảo đảm an toàn và kịp thời xử lý các yếu tố gây ảnh 

hưởng đến sức khỏe của học sinh.  

Căn cứ điều kiện cụ thể của từng đơn vị, việc tổ chức hưởng ứng Tuần lễ 

Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường cần bảo đảm thiết thực, ý nghĩa và 

hiệu quả.  

II. HƯỞNG ỨNG CHƯƠNG TRÌNH “THÁNG NÓI KHÔNG VỚI 

NHỰA DÙNG MỘT LẦN” 

Mục tiêu: Đẩy mạnh các chương trình truyền thông, truyền tải các thông 

điệp góp phần thay đổi thói quen, hành vi sử dụng, qua đó thực hiện tốt nguyên 

tắc 5T: Thay đổi; Từ chối; Tiết giảm; Tái sử dụng; Tái chế trong các hoạt động 

giảm thiểu chất thải nhựa nói riêng và chất thải nói chung. 

Nội dung: Phát động Chương trình “Tháng nói không với nhựa dùng 

một lần”. 

Đối tượng: Học sinh Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông 

trên địa bàn Thành phố. 

Thời  gian: từ 07/5/2022 đến hết ngày 10/6/2022. 

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị Thủ trưởng các đơn vị phổ biến 

nội dung Chương trình tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trên 

địa bàn (phụ lục 2: Hướng dẫn và thể lệ cuộc thi đính kèm); triển khai, hướng 

dẫn học sinh tham gia, hưởng 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) 

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các đơn vị tổ chức triển khai, 

thực hiện và gửi báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo, qua phòng Chính trị tư 
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tưởng - Khoa học công nghệ theo địa chỉ: 81 Thợ Nhuộm, Hoàn Kiếm, Hà Nội; 

Email: cttt@hanoiedu.vn trước ngày 01/8/2022. Thông tin liên hệ: Đ/c Lê Thị 

Phương Lan, Chuyên viên phòng Chính trị tư tưởng - Khoa học công nghệ. Điện 

thoại 0903202788./. 

   
Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Đ/c Giám đốc Sở; 

- Đ/c PGĐ Trần Lưu Hoa;  

- Các phòng: GDTrH, GDTH, GDMN, 

GDTX-ĐH, VP; 

- Lưu: VT, CTTT-KHCN. 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Lưu Hoa 
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PHỤ LỤC 1 

 

CHỦ ĐỀ VÀ CÁC THÔNG ĐIỆP 
Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022 

 

I. Chủ đề: Quản lý, vận hành, khai thác bền vững công trình cấp nước và 

vệ sinh nông thôn. 

II. Các thông điệp chính: 

1) Nhiệt liệt hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi 

trưởng năm 2022. 

2) Cấp nước và vệ sinh môi trường bảo đảm an toàn, bền vững, ứng phó 

với biến đổi khí hậu và dịch bệnh. 

3) Cộng đồng chung tay bảo vệ, giám sát số lượng và chất lượng nước. 

4) Quản lý, bảo vệ công trình cấp nước và vệ sinh là trách nhiệm, quyền 

lợi của mỗi người dân. 

5) Tham gia sử dụng nước sạch và đóng phí sử dụng nước đầy đủ là trách 

nhiệm và lợi ích của gia đình và cộng đồng. 

6) Bảo vệ nguồn nước, giữ gìn vệ sinh môi trường là bảo vệ và giữ gìn sức 

khỏe của chính bạn và gia đình. 

7) Vì sức khỏe của bạn, hãy rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và 

nước sạch. 
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PHỤ LỤC 2 

 

HƯỚNG DẪN VÀ THỂ LỆ CUỘC THI 
Phát động “Tháng hưởng ứng nói không với nhựa dùng một lần năm 2022” 

tại các trường học 

 

I. MỤC TIÊU:  

- Tổ chức các hoạt động thi đua, tương tác trực tiếp của các em học sinh 

tại những giờ học, tiết học ngoại khóa về môi trường, qua đó tạo cảm hứng sáng 

tạo, nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen, hành vi về giảm thiểu, tái sử dụng, 

tái chế chất thải ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường. 

- Cùng triển khai các hoạt động bảo vệ với môi trường, gìn giữ cảnh quan 

thiên nhiên, sáng tạo, tư duy trong học tập, giảm thiểu rác thải nhựa trong sinh 

hoạt thường ngày, cùng tạo thói quen, hành vi từ chối, tiên phong với Nestlé - 

Milo trong việc chuyển đổi ống hút nhựa truyền thống sang ống hút giấy, bột 

gạo thân thiện với môi trường. 

II. THỜI GIAN THỰC HIỆN: 

Từ ngày 07/5/2022 đến hết ngày 10/6/2022. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG: 

1. Hoạt động tập thể: Tổ chức Ngày Hội nói không với nhựa dùng 

một lần  

- Tổ chức Tiết mục đồng diễn (có thể là nhảy Flashmob) toàn trường hoặc 

theo khối lớp theo chủ đề môi trường. Sử dụng trên nền các bài hát cổ động về 

bảo vệ môi trường như: Cùng Hành động vì thiên nhiên, Việt Nam hướng về 

Chiến dịch Trái đất, Đặc vụ môi trường. 

- Tổ chức các chương trình, cuộc thi Biểu diễn thời trang từ các vật dụng 

tái chế 

2. Hoạt động cho các cá nhân tại các lớp học 

- Xây dựng Góc trải nghiệm sáng tạo sản phẩm tái chế tại mỗi lớp học. 

Các em học sinh chủ động sáng tạo, tự tạo ra các sản phẩm tái chế từ những vật 

dụng thường ngày. Ưu tiên các sản phẩm được chế tạo làm ra từ chất thải ngay 

tại gia đình. Ví dụ: từ hộp sữa, giấy, lon nhôm, ống hút… 

- Vẽ tranh hoặc thiết kế báo tường với nội dung xoay quanh nhân vật Đặc 

vụ môi trưởng, thực hành nguyên tắc 5T “Thay đổi; Từ chối; Tiết giảm; Tái sử 

dụng; Tái chế" trong giảm thiểu chất thải nhựa, đồ nhựa dùng một lần ngay tại 

gia đình, trường học và sinh hoạt thường ngày. 

- Tổ chức Tiết học môi trường: Ban giám hiệu, tổng phụ trách đoàn, đội, 

giáo viên chủ nhiệm nghiên cứu triển khai hướng dẫn các em học sinh (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, 
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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 ít nhất 01 tuần lễ phát động tại trường. Có thể sử dụng nội dung giảng dạy 

mẫu được cung cấp bởi Trung tâm truyền thông Bộ Tài nguyên và Môi trường 

theo đường link https://bit.ly/Noplasticschools  

IV. HÌNH THỨC GỬI DỰ THI VÀ GIẢI THƯỞNG 

Đại diện nhà trường đăng tải các bài thi xuất sắc lên website, trang 

Facebook của trường/ hội đồng đội địa phương/ giáo viên/ tổng phụ trách đội 

dưới dạng chế độ mở (public), kèm theo hashtag của cuộc thi 

#NgayHoiMoiTruong #VimotVietNamNangDongVaXanh và qua link đính kèm 

https://bit.ly/DuthiNgayhoiMT 

Theo dõi các thông tin và hoạt động hưởng ứng của các trường tại 

website tainguyenmoitruong.gov.vn  

• 25 Giải phong trào: Tổng giá trị cho mỗi giải thưởng là 

50.000.000VND, bao gồm 25 suất học bổng trung tâm anh ngữ/ đào tạo kĩ năng 

(giá trị tương ứng 25.000.000 VNĐ) và bộ dụng cụ thể thao (thùng rác và trụ 

bóng rổ) làm từ vỏ hộp sữa tái chế (trị giá 25.000.000 VNĐ). 

• 50 Giải cá nhân: Phần quà Năng lượng Xanh gồm 1 bộ LEGO BriQ, 1 

thùng Sữa lúa mạch 115ML, 1 túi (balo) năng động. Tổng giá trị cho mỗi giải 

thưởng là 2.000.000VNĐ, không có giá trị quy đổi thành tiền mặt. 

V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ 

3.1 Cá nhân (hoặc tập thể lớp) xuất sắc nhất 

- Tổ chức các hoạt động Góc trải nghiệm và tiết học ngoại giáo dục về 

môi trường ấn tượng; có sự tham gia tích cực của các em học sinh (30%) 

- Nội dung câu chuyện (báo tường hoặc vẽ tranh) đúng với chủ đề môi 

trường và xoay quanh nhân vật Đặc vụ Môi trường (20%) 

- Cốt truyện (báo tường hoặc vẽ tranh) dẫn dắt tốt, rõ ràng, mạnh lạc, 

thông điệp cho toàn bộ tập truyện tranh rõ ràng, lôi cuốn người đọc, lời thoại 

sáng tạo, không sao y như truyện mẫu (30%) 

- Hình thức trình bày rõ ràng, dễ đọc, có thể sử dụng để tái sản xuất đăng 

tài lên các trang truyền thông thông tin đại chúng (20%) 

3.2 Các trường tổ chức ngày hội ấn tượng nhất (15 trường) 

 - Ngày hội được hưởng ứng đông đảo và ý nghĩa gồm từ 2,3 hoạt động 

hưởng ứng trở lên. 

- Hình ảnh ngày hội được nhiều tương tác trên mạng xã hội nhất. 

3.3 Các trường có tiết mục flashmob ấn tượng nhất (10 trường) 

- Số lượng học sinh tham gia đông đảo.  

- Động tác đều và có điểm nhấn sáng tạo nhất. 

https://bit.ly/Noplasticschools
https://bit.ly/DuthiNgayhoiMT
http://tainguyenmoitruong.gov.vn/
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