
 
 

Kính gửi: Các đơn vị trong Ngành. 

 

Thực hiện Công văn số 498/MT-YT ngày 15/9/2022 của Cục Quản lý môi 

trường y tế về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới 

sạch hơn. Theo đó, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn (sau đây gọi tắt là Chiến 

dịch) được tổ chức vào tuần lễ từ ngày 19/9 đến ngày 25/9/2022 với chủ đề: “Cùng 

hành động để thay đổi thế giới”; Sở Y tế đề nghị các đơn vị  triển khai thực hiện các 

nội dung sau: 

1. Phát động phong trào xây dựng cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp; ra quân làm vệ 

sinh môi  trường cơ sở y tế; trồng cây xanh, thu gom, xử lý chất thải đúng quy định. 

Triển khai có hiệu quả Quyết định số 5959/QĐ-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ Y tế 

về việc ban hành “Bộ Tiêu chí cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp”. 

2. Tuyên truyền; thực hiện  đúng quy định Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 

và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.  

3. Tăng cường truyền thông về bảo vệ môi trường; nâng cao ý thức, trách 

nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và bệnh nhân, người nhà 

bệnh  nhân về bảo vệ môi trường trong cơ sở y tế; giảm thiểu, hạn chế tối đa sử dụng 

túi ni lông khó phân hủy và các sản phẩm nhựa dùng một lần (như ống hút nhựa, hộp 

xốp, cốc nhựa…); tăng cường thay thế, sử dụng bằng các sản phẩm thân thiện với 

môi trường; thu gom  tái sử dụng, tái chế chất thải đúng quy định. Treo khẩu hiệu, 

pano, áp phích  tuyên truyền về Chiến dịch làm cho thế giới sạch năm 2022 (Phụ lục 

kèm theo). 

4. Phát hiện, nhân  rộng các gương điển hình, mô hình, sáng kiến, giải 

pháp,...về bảo vệ môi trường cơ sở y tế. Khen thưởng tổ chức, cá nhân có thành tích 

tiêu biểu xuất sắc trong công tác bảo vệ môi trường. 

Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện báo cáo kết quả về Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật trước ngày 07/10/2022.  

Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tổng hợp, gửi về Sở Y tế trước ngày 

09/10/2022 để tổng hợp, báo cáo Bộ Y tế và UBND tỉnh theo quy định./. 
 

Nơi nhận:     

- Như trên; 
- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Q.Giám đốc Sở (để báo cáo); 

- Cục Quản lý môi trường y tế (để báo cáo); 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Cổng TTĐT SYT; 

- Lưu: VT, NVY. 
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CÁC CHỦ ĐỀ, KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN 

CHIẾN DỊCH LÀM CHO THẾ GIỚI SẠCH HƠN NĂM 2022 

(Kèm theo Công văn số       /SYT-NVY  ngày  19/9/2022 của Sở Y tế) 

 

 

1.  Chủ đề: “Cùng hành động để thay đổi thế giới” 

2.  Khẩu hiệu 

2.1 Tất cả vì môi trường xanh sạch đẹp. 

2.2 Môi trường hôm nay – Cuộc sống ngày mai. 

2.3 Môi trường là cuộc sống – Cuộc sống là môi trường. 

2.4 Mỗi người đều có thể làm cho thế giới sạch hơn. 

2.5 
Bảo vệ môi trường là nghĩa vụ của mỗi công dân và trách nhiệm của 

toàn xã hội. 

2.6 Sống tốt cho môi trường là sống tốt cho chính mình. 

2.7 Chúng ta cùng liên kết chống lại biến đổi khí hậu. 
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