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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
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Số:1716 /STTTT-TTBCXB

Vĩnh Phúc, ngày 02 tháng 10 năm 2021

V/v tuyên truyền các hoạt động
hưởng ứng Chiến dịch Làm cho
thế giới sạch hơn năm 2021

Kính gửi:
- Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh và Truyền hình, Tạp chí Văn nghệ
Vĩnh Phúc, Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử Vĩnh Phúc;
- Các cơ quan, đơn vị có Trang thông tin điện tử;
- Các cơ quan, đơn vị xuất bản Bản tin;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;
- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố;
- Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao các huyện, thành phố.

Thực hiện chỉ đạo của Cục Thông tin cơ sở - Bộ Thông tin và Truyền thông tại
Văn bản số 668/TTCS-TT ngày 21/9/2021 về việc tuyên truyền các hoạt động hưởng
ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2021; Sở Thông tin và Truyền thông
trân trọng đề nghị:
1. Đối với các cơ quan tuyên truyền:
Đề nghị cơ quan, đơn vị dành diện tích đăng tải, thời lượng, tần suất phát sóng
phù hợp, tập trung thông tin tuyên truyền:
- Phổ biến, giáo dục nhằm nâng cao thức, trách nhiệm của người dân, cộng
đồng trong việc bảo vệ, giữ gìn, đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn. Tập trung
tuyên truyền các hoạt động phân loại chất thải tại nguồn, giảm thiểu phát sinh chất
thải, tăng cường tái sử dụng, tái chế chất thải; từ chối sử dụng sản phẩm nhựa sử
dụng một lần và túi nilon khó phân hủy; khuyến khích phát triển, sử dụng các sản
phẩm thay thế thân thiện với môi trường; đồng thời đẩy mạnh việc tuyên truyền về
chủ đề, thông điệp và các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch
hơn năm 2021 trên toàn quốc.
- Tuyên truyền nâng cao thức, trách nhiệm đối với các siêu thị, chuỗi cung ứng
thực phẩm, hàng hoá, các chủ cơ sở kinh doanh, sản xuất, dịch vụ, cửa hàng tạp hoá
trong các hoạt động mua sắm, giao đồ ăn, thực phẩm, đồ uống trên địa bàn phải giảm
thiểu, hạn chế sử dụng túi, bao bì nhựa và các sản phẩm nhựa khó phân huỷ sử dụng
một lần (ống hút nhựa, hộp xốp, cốc nhựa...) để chứa, bao gói, sử dụng các sản phẩm,
hàng hoá; tăng cường thay thế, sử dụng bằng các sản phẩm thân thiện với môi trường.
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- Tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường theo Luật
Bảo vệ môi trường năm 2020 bằng các hình thức phù hợp đến các cơ quan, tổ chức,
doanh nghiệp và người dân trên địa bàn để hiểu rõ và thực hiện.
- Tăng thời lượng đưa tin, bài, phóng sự, chuyên trang, chuyên mục, sản phẩm
truyền thông đa phương tiện về các hoạt động bảo vệ môi trường để người dân dễ
dàng tiếp cận và thực hiện; đặc biệt chú trọng tuyên truyền các nội dung trọng tâm
theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường nhằm hưởng ứng Chiến dịch Làm
cho thế giới sạch hơn năm 2021 trên toàn quốc.
- Giới thiệu các hoạt động nổi bật, phổ biến các mô hình, giải pháp bảo vệ môi
trường hiệu quả.
- Thông tin, tài liệu truyền thông của Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm
2021 được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường,
địa chỉ http://www.monre.gov.vn/; Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi
trường, địa chỉ https://monremedia.vn/; Tổng cục Môi trường, địa chỉ
http://vea.gov.vn.
2. Đề nghị UBND các huyện, thành phố
- Chỉ đạo các hình thức tập trung tuyên truyền, triển khai thực hiện văn bản chỉ
đạo của Cục Thông tin cơ sở, Sở Thông tin và Truyền thông đối với Phòng Văn hóa
và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao, Đài truyền thanh các xã,
phường, thị trấn.
- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền tuyên truyền sâu rộng các nội
dung đã nêu tại mục 1 văn bản này tới đông đảo tầng lớp nhân dân.
Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị UBND các huyện, thành phố,
các cơ quan, đơn vị, quan tâm chỉ đạo, phối hợp và tổ chức thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thông tin cơ sở (B/c);
- UBND tỉnh (B/c);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (B/c);
- UBND các xã, phường, thị trấn.
- GĐ, các PGĐ;
- Lưu: VT, TTBCXB.
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