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KInh g1ri: Thu trumg và Chü tjch Cong doàn các dan vj trong toàn Truông 

Thijc hin HixOng dn sO 34/HD-LDLD ngãy 26/5/2022 ye vic t chirc các hot dng 

hthng irng Ngay Môi trithng th giâi, Tháng hành dng vi rnôi tmOng trong doân viên, cong 

nhân, vien chirc, lao dng Thành ph näm 2022; Ban Thring vii Cong doàn Tnxng d nghj 

các dan vj t chrc các hoat dng, cii th nhu sau: 

1. Phát dng và t chrc dng bat  các hoat dng hithng 11ng phong trào "Xanh - Sach 

- Dçp" vào ngày 15/6/2022 vâi các hoit dng c11 th nhu: dQn v sinh, sp xp taj  khu vrc 

phông lam vic; phân loai, xir l các vt diing, van ban và tài lieu không si:r diing hotc dä 

qua th?ñ gian luu trft; b trI them và chãrn sOc cay xanh tti khuôn viên cüa dan vj... 

2. Vn dng doàn viên, CNVCNLD cUa dan vj không sir d%lng tüi nilon khO phân 

hüy va các san phm nh%ra dung mt lAn; tIch cxc sir diing các san phAm có kha nang tái 

ch và than thin vài môi trumg. 

3. Tuyên truyn, ph bin nâng cao nhan thüc, thi'rc cho doàn viên, CNVCNLD ye 

bão v môi tru&ng trong do uu tiên vn diing nn tang cong ngh s d da dtng hInh thiirc 

truyn thông. 

4. Các hoat dng hixâng üng phãi duçic t chirc theo hiràng tit kim, thit th1rc, hiu 

qua và cO süc lan tOa dn nhn thirc doàn viên, barn sat chü d huâng irng Ngày Môi 

tru?mg the giâi, Tháng hành dng vi rnôi tru?mg näm 2022 vâi thông dip "Clii mjt Trái 

dat" (Only One Earth). 

BTV Cong doàn Triing d nghj Cong doàn các don vj tIch circ trien khai thrc hin 

các ni dung theo ke hotch, báo cáo kt qua thirc hin truOc ngày 18/6/2022 de tng hçTp 

báo cáo Lien doàn lao dng Thãnh ph qua: 

Dir&ng link: https ://forms .gle/MDBuFej 9hbRd3 cYH7  

hoac quét ma QR ?tF 
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