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Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 4771/BTNMT-TCMT ngày
05/9/2018 và về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn
năm 2018; Ngày 18/9/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa đã có Công văn số
4068/STNMT-CCBVMT hướng dẫn các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố,
các tổ chức đoàn thể trên địa bàn tỉnh và các cơ quan báo đài truyền hình tổ chức các hoạt
động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018 với chủ đề: “Quản lý rác thải
vì môi trường nông thôn bền vững”. Và kết quả thực hiện Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn
năm 2018 được triển khai như sau:

Các Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Tài chính, Sở Y tế, Cục thuế tỉnh… đã phát động phòng trào
hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạnh hơn năm 2018 đến cán bộ công chức người lao
động, các tổ công đoàn, Đoàn thanh niên, cùng triển khai thực hiện. Thực hiện đăng tin, bài bài
lên Trang thông tin điện tử tổng hợp của các đơn vị, thực hiện treo các băng rôn tuyên truyền
với khẩu hiệu “Quản lý rác thải vì môi trường nông thôn bền vững” tại trụ sở làm việc. Tham gia
các hoạt động ra quân làm sạch môi trường tại các bãi biển, khu vực ven bờ, trong đó tập trung
vào việc thu gom, thu hồi các sản phẩm làm từ nhựa, bao bì, túi ni lông và vận chuyển đến nơi
xử lý theo quy định do Đoàn khối tổ chức. Ra quân dọn vệ sinh, gom nhặt và xử lý chất thải, rác
thải đúng nơi quy định; khơi thông và vệ sinh hệ thống thoát nước thải; phát quang bụi rậm và
chăm sóc cây cảnh tại các khu vực chung quanh cơ quan …; tổ chức sắp xếp hồ sơ tài liệu gọn
gàng; dọn vệ sinh, thu gom và xử lý chất thải, rác thải nhựa, nilon…tham gia phong trào trồng
Đước tại Đầm Thủy Triều thị trấn Cam Đức; Sở Y tế đã hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị y tế
trong tỉnh và Phòng y tế các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh tổ chức các hoạt động
hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2018 như: các cơ sở y tế đã thực hiện
phổ biến cho toàn thể công chức, viên chức và người lao động thuộc đơn vị các chủ trương,
chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác bảo vệ môi trường; 100% cơ sở y tế đã
thực hiện thu gom, lưu giữ, vận chuyển, xử lý chất thải y tế theo quy định tại Thông tư số
58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Liên Bộ Y tế - Bộ Tài nguyên và Môi trường
quy định về quản lý chất thải y tế; trồng và chăm sóc cây xanh trong khuôn viên đơn vị với
tổng số lượng cây đã trồng được là 217 cây; thực hiện treo 82 băng rôn, khẩu hiệu về Chiến
dịch tại trụ sở đơn vị; tổng dọn vệ sinh toàn cơ sở y tế như phát quang bụi rậm, khơi thông
cống rãnh, vệ sinh giếng nước, công trình xử lý chất thải y tế. Các trạm y tế xã, phường, thị trấn
triển khai các hoạt động hướng ứng tuyên truyền cho người dân về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi
trường góp phần thực hiện tốt Phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân; vận
động người dân trồng và chăm sóc cây xanh; phát quang bụi rậm; khai thông cống rãnh, vệ sinh
giếng nước; vận động các hộ dân chưa có đủ 03 công trình vệ sinh phấn đấu bằng nhiều nguồn
lực để xây dựng mới hoặc nâng cấp các công trình vệ sinh (nhà tiêu, nhà tắm, công trình cấp
nước). Trung tâm y tế dự phòng tỉnh cũng đã tổ chức Lễ phát động tại cộng đồng về thực hiện
vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, ra quân tổng vệ sinh, dọn dẹp môi trường, diệt lăng quăng,
bọ gậy phòng chống dịch bệnh Zika, sốt xuất huyết tại 08/08 huyện, thị xã, thành phố với sự
tham gia tại mỗi địa phương khoảng 100 người…

1/2

Một số kết quả về công tác thực hiện chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2018 tại Khánh Hòa
Viết bởi Quản trị Khánh Hòa
Thứ tư, 19 Tháng 12 2018 14:42 - Lần cập nhật cuối Thứ năm, 20 Tháng 12 2018 08:13

Ban Quản lý Khu du lịch Bán đảo Cam Ranh đã tuyên truyền, vận động cán bộ viên chức và
người lao động tại cơ quan có ý thức bảo vệ môi trường; treo băng rôn tại bãi biển trong Khu du
lịch Bắc bán đảo Cam Ranh với khẩu hiệu “Quản lý rác thải vì môi trường nông thôn bền vững”.
Ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom chất thải, rác thải. Treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên
truyền: 01 cái; với 15 người/ lượt tham gia và số lượng rác thải thu gom và xử lý được: 1,2 tấn.

UBND thị xã Ninh Hòa đã tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn
năm 2018 với hơn 450 người tham dự sau lễ mít tinh, toàn bộ lực lượng đoàn viên thanh niên và
công chức, viên chức các cơ quan ban ngành đoàn thể, UBND các xã phường tham gia diễu
hành bằng xe máy chạy dọc theo một số tuyến đường chính của xã Ninh Thân; UBND huyện
Diên Khánh tổ chức lễ ra quân dọn vệ sinh môi trường hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới
sạch hơn tại Văn Miếu Diên Khánh; sau lễ phát động, đoàn thanh niên tham gia diễu hành bằng
xe máy tại trục đường chính Quốc Lộ 1A và các trục đường chính của huyện; sau lễ mittinh và
phát động đã vận động nhân dân cùng dọn dẹp vệ sinh, khơi thông cống rãnh. Thực hiện các
buổi tuyên truyền, hướng dẫn các quy định về bảo vệ môi trường đối với việc thu gom bao bì
phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng…. Đồng thời, các Đài Truyền thanh – Truyền
hình đưa tin, bài tuyên truyền về Chiến dịch trên bản tin hàng ngày, bố trí xe cổ động chạy trên
các tuyến đường chính liên thôn, liên xã để tuyên truyền tập trung vào chủ đề năm 2018. UBND
huyện Khánh Vĩnh đã triển khai tổ chức hưởng ứng chiến dịch đến các đơn vị trên địa bàn
huyện. UBND các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền và vận động nhân dân hưởng ứng làm vệ
sinh đường làng, ngõ xóm, khơi thông cống rãnh thoát nước, thu gom rác thải đào hố đốt và
chôn lấp tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Tiến hành bảo trì và lắp đặt mới các pano
tuyên truyền bảo vệ môi trường; tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về bảo vệ môi
trường đến hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ trên địa bàn huyện đặc biệt là phụ nữ là người dân tộc
thiểu số…

Tường Vy -CCBVMT

Nguồn: Theo Công văn 4801/STNMT-CCBVMT ngày 05/11/2018

2/2

