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 Kính gửi: Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở  

     thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Biên Hoà 

 

Thực hiện Kế hoạch số 1610/KH-UBND ngày 05/02/2021 của Ủy ban nhân 

dân thành phố Biên Hòa về việc Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ “Phân loại chất thải 

rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố Biên Hòa năm 2021”; Phòng Giáo 

dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường trong toàn thành thực hiện một số 

nội dung sau: 

- Tổ chức tuyên truyền thường xuyên trong nhà trường thông qua các buổi 

sinh hoạt, hội họp về việc thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn . 

- Phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố lắp đặt các panô 

tuyên truyền và bố trí thêm thùng rác. 

- Tổ chức triển khai chương trình giáo dục về bảo vệ môi trường và phân loại 

rác tại nguồn với nội dung và thời lượng phù hợp với nhận thức của từng lứa tuổi tại 

các cấp học.  

- Tổ chức trồng cây xanh, vệ sinh trường lớp, khơi thông cống rãnh, thu gom 

xử lý rác thải và nhiều giải pháp khác để tạo cảnh quan “xanh, sạch, đẹp”. 

- Tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “xây dựng trường học thân 

thiện, học sinh tích cực” trong đó chú ý nội dung “Xây dựng trường lớp xanh, sạch, 

đẹp, an toàn”. Tiếp tục thực hiện chương trình phát thanh học đường, bản tin măng 

non hàng tuần, hàng tháng với chủ đề bảo vệ môi trường trong nhà trường. 

- Tiếp tục duy trì và thực hiện tốt phong trào ngày thứ bảy xanh-sạch-đẹp. 

- Định kỳ hàng quý (trước ngày 15 của tháng cuối quý) báo cáo kết quả thực 

hiện về Phòng Giáo dục và Đào tạo (thầy Nguyễn Ngọc Cảnh). 

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường triển khai và thực 

hiện nghiêm túc./.  

     
     Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND Tp Biên Hòa; 

- Phòng TN-MT Tp.Biên Hòa; 

- Lưu : VT, PT. 
 

 

 

 

 

 

V/v triển khai Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 

“Phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn 

trên địa bàn thành phố Biên Hòa” năm 2021 

 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

Lưu Thị Hằng 
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