
UBND HUYỆN VĂN GIANG  

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO 
––––––––––––––––– 

Số: 331/GD&ĐT-TCCB 

V/v tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện mô 

hình phân loại và xử lý rác thải hữu cơ 

tại gia đình, trường học  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
–––––––––––––––––––––––– 

Văn Giang, ngày 30 tháng 11 năm 2020 

  

Kính gửi: 

                - Các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trong huyện; 

               - Trường Tiểu học và THCS Phụng Công; 

               - Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên; 

               - Các nhóm, lớp mầm non tư thục trong huyện. 
 

Phòng Giáo dục và Đào tạo Văn Giang đã chuyển và yêu cầu các nhà 

trường, trung tâm, các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục trên địa bàn huyện 

(sau đây gọi tắt là cơ sở giáo dục) thực hiện Công văn số 393/UBND-TNMT 

ngày 06/9/2017 của UBND huyện Văn Giang về việc đẩy mạnh thực hiện mô 

hình phân loại và xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình, Công văn số 510/UBND-

TNMT ngày 10/9/2019 của UBND huyện Văn Giang về việc tiếp tục thực hiện 

mô hình phân loại và xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình; Kế hoạch số 62/KH-

UBND ngày 24/5/2019 của UBND huyện Văn Giang về Thực hiện phong trào 

“Chống rác thải nhựa” trên địa bàn huyện Văn Giang. Để tiếp tục đẩy mạnh việc 

thực hiện việc phân loại và xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình và tại các cơ sở 

giáo dục, đồng thời thực hiện tốt phong trào “Chống rác thải nhựa”,  Phòng Giáo 

dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Người đứng đầu các cơ sở giáo dục tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu 

rộng tới toàn thể đảng viên, cán bộ, viên chức, người lao động trong cơ quan, 

đơn vị các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về bảo vệ 

môi trường, công tác phân loại và xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình; kiểm tra 

việc tham gia đăng ký thực hiện mô hình phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ 

gia đình đối với toàn thể đảng viên, cán bộ, viên chức, người lao động trong cơ 

sở giáo dục. Yêu cầu cán bộ giáo viên, nhân viên, người lao động ký cam kết 

thực hiện phân loại và xử lý rác thải hữu cơ tại gia đình. 

 Đưa nội dung thực hiện việc phân loại và xử lý rác hữu cơ tại hộ gia đình 

thành một trong những tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua hằng năm đối với cán 

bộ, viên chức, người lao động. Xác định kết quả thực hiện chủ trương, đường lối 

của Đảng, chính sách của Nhà nước về bảo vệ môi trường (trong đó có việc xử 

lý, phân loại rác thải hữu cơ) là một trong những nội dung, minh chứng quan 



trọng trong đánh giá viên chức, đánh giá chuẩn nghề nghiệp (ở mục chấp hành 

chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước). 

Báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo danh sách cá nhân đã đăng ký 

thực hiện và chưa đăng ký thực hiện việc phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ 

gia đình (Mẫu đính kèm công văn).  

2. Các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm việc phân loại và xử lý rác thải 

hữu cơ đối với rác thải tại cơ sở. Liên hệ với UBND xã, Ban chỉ đạo cấp xã để 

được hướng dẫn và cấp phát các dụng cụ, chế phẩm cần thiết. 

3. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Chống rác thải nhựa” trong các cơ sở 

giáo dục. Tùy theo điều kiện thực tế tại đơn vị tổ chức các hoạt động ngoại 

khóa, các cuộc thi tìm hiểu trong học sinh về tác hại của việc sử dụng túi nilon 

khó phân hủy và sản phẩm nhựa dùng một lần, các giải pháp về chống rác thải 

nhựa; tổ chức cuộc thi tái chế rác thải nhựa thành các đồ dùng, vật dụng trang 

trí… 

4. Tổ chức các đợt tổng vệ sinh, làm đẹp cảnh quan, môi trường tại cơ sở, 

gắn với phong trào “Xây dựng trường học hạnh phúc”. 

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm 

túc các nội dung trên. Báo cáo về Phòng gửi trước ngày 10/12/2020. Người 

nhận: Ông Đàm Huy Đông- Chuyên viên Phòng GD&ĐT./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Cổng TTĐT phòng GD&ĐT; 

- Lưu: VT, TCCB. 

     

 

  



( Mẫu kèm theo Công văn số:        /GD&ĐT-TCCB ngày 30/11/2020) 

PHÒNG GD&ĐT VĂN GIANG  

........................ 
––––––––––––––––– 

Số:       /.................... 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
–––––––––––––––––––––––– 

............., ngày ......... tháng ....... năm 2020 

BÁO CÁO 

Danh sách cán bộ, giáo viên tham gia thực hiện mô hình phân loại và xử lý 

rác thải hữu cơ tại hộ gia đình 

–––––––––––––––––– 

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo Văn Giang 

 

Thực hiện Công văn số:  /GD&ĐT-TCCB ngày 30/11/2020 của Phòng 

Giáo dục và Đào tạo Văn Giang về việc tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện mô 

hình phân loại và xử lý rác thải hữu cơ tại gia đình, trường học, Trường ( Nhóm, 

lớp) ....... báo cáo danh sách cán bộ, viên chức, người lao động của cơ sở đối với 

việc đăng ký và thực hiện mô hình như sau: 

TT  

Họ và tên 
Địa chỉ thường trú 

Đã đăng 

ký và thực 

hiện 

Chưa 

thực hiện 

1 Nguyễn Thị A Thôn 2, XQ X  

     

     

     

     

     

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Nguyễn Thị B 



 


