UBND TỈNH YÊN BÁI
SỞ Y TẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1025/SYT-NVY

Yên Bái, ngày 24 tháng 5 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tổ chức các hoạt động hưởng
ứng ngày Môi trường thế giới 05
tháng 6 và tháng Hành động vì
môi trường năm 2022

Kính gửi:
- Các đơn vị trong ngành Y tế;
- Bệnh viện đa khoa Hữu Nghị 103;
- Bệnh viện đa khoa Trường Đức.
Thực hiện Công văn số 196/MT-YT ngày 13/5/2022 của Cục Quản lý môi
trường y tế, Bộ Y tế về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường
thế giới 05 tháng 6, tháng Hành động vì môi trường năm 2022.
Để hưởng ứng ngày Môi trường thế giới (ngày 05/6) năm 2022 với chủ đề
“Chỉ một Trái đất”. Sở Y tế Yên Bái yêu cầu các đơn vị trực thuộc triển khai một
số hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới, tháng Hành động vì môi
trường” như sau:
1. Tổ chức tuyên truyền các chủ đề, thông điệp hưởng ứng ngày Môi
trường thế giới năm 2022 theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, sáng tạo, có sức lan tỏa,
tác động mạnh mẽ đến nhận thức của cộng đồng.
2. Treo băng rôn, pano, áp phích tuyên truyền (khuyến khích làm từ các vật
liệu thân thiện môi trường) tại trụ sở cơ quan làm việc và các địa điểm phù hợp.
(khẩu hiệu truyền thông tại Phụ lục I kèm theo).
3. Tổ chức các hoạt động có sự tham gia của cộng đồng như Chiến dịch
ra quân làm vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, thu gom và xử lý chất thải,
đẩy mạnh tuyên truyền trong việc không sử dụng túi nilon khó phân hủy và các
sản phẩm nhựa dùng một lần thay bằng sử dụng các sản phẩm, dịch vụ thân
thiện môi trường.
4. Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bảo vệ môi
trường. Ưu tiên vận dụng nền tảng công nghệ số để đa dạng các hình thức truyền
thông như trang tin điện tử, mạng xã hội, fanpage... Trong đó chú trọng tuyên
truyền, thực hiện các giải pháp cải thiện chất lượng môi trường, bảo vệ sức khỏe
người dân, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi
khí hậu. Xây dựng và nhân rộng các mô hình hiệu quả trong việc thu gom, xử lý
chất thải...
5. Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đăng tải các thông điệp, tuyên
truyền trên cổng thông tin của Ngành, của đơn vị và hướng dẫn, đôn đốc các đơn
vị triển khai thực hiện và tổng hợp báo cáo kết quả các hoạt động ngày Môi

trường thế giới và tháng Hành động vì môi trường năm 2022 của ngành Y tế gửi
UBND tỉnh, Cục Quản lý môi trường y tế trước ngày 10/8/2021.
6. Báo cáo kết quả (theo biểu mẫu tại Phụ lục II kèm theo) về Trung tâm
Kiểm soát bệnh tật trước ngày 05/8/2022 để tổng hợp và báo cáo theo quy định.
Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ về Khoa Sức khỏe môi trường - Y tế
trường học, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Bs Nguyễn Diệu Thương, ĐT:
0944.343.746; Email: khoaskmtskth.cdcyb@gmail.com./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục QLMTYT;
- BGĐ Sở Y tế;
- Lưu: VT, NVY, KSBT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Hà

Phụ lục I
Các thông điệp, khẩu hiệu hưởng ứng ngày Môi trường thế giới và
tháng Hành động vì môi trường năm 2022
(Kèm Công văn số: 1025 /SYT-NVY ngày 24 /5/ 2022 của Sở Y tế tỉnh Yên Bái)
1. Cùng hành động để bảo tồn thiên nhiên, điều hòa khí hậu, giảm thiểu ô
nhiễm.
2. Cùng liên kết chống lại biến đổi khí hậu và ngăn chặn sự phá hủy hệ
sinh thái toàn cầu.
3. Sử dụng nguồn nguyên liệu xanh là góp phần bảo vệ môi trường.
4. Nâng cao chất lượng môi trường kích thích phát triển kinh tế và chống
lại đói nghèo.
5. Ngăn chặn và đảo ngược sự mất mát của các hệ sinh thái và đa dạng
sinh học.

