
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Số:  

V/v: sử dụng bình đựng nước dùng 

nhiều lần 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 26  tháng 03  năm 2019 

 

 

Kính gửi:  

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; 

- Các trường Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng, Đại học trên 

địa bàn tỉnh 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu tại văn 

bản số 5422-CVTU ngày 19/3/2019 về việc sử dụng bình đựng nước dùng nhiều 

lần. Theo đó Thường trực Tỉnh ủy đã chỉ đạo cần phải nghiên cứu, sử dụng các 

sản bình đựng nước dùng nhiều lần để thay thế cho chia nước suối dùng một 

lần tại các cuộc họp, hội nghị, hội thảo…; Đồng thời chỉ đạo, tuyên truyền , 

nhân rộng trong gia đình, nhân dân  và toàn xã hội thay đổi thói quen sử dụng nêu 

trên trong cuộc sống sinh hoạt, công việc và học tập để góp phần thực hiện giảm 

phát thải chai nhựa ra môi trường, giảm kinh phí phục vụ nước uống trong các hội 

nghị, kinh phí thu gom, xử lý các chai nhựa để chung tay bảo vệ môi trường. 

Sở Giáo dục và Đào tạo phổ biến văn bản nêu trên và yêu cầu: 

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu thực 

hiện và phổ biến cho toàn thể công chức của đơn vị; Đồng thời có văn bản triển 

khai, chỉ đạo đến các trường học trên địa bàn quản lý theo phân cấp hiện hành. 

2. Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Các trường Trung cấp 

chuyên nghiệp, Cao đẳng, Đại học trên địa bàn tỉnh nghiên cứu thực hiện tại đơn 

vị, phổ biến cho toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị ; 

Đồng thời giáo dục, tuyên truyền đến tất cả học sinh, sinh viên trong toàn trường. 

(Đính kèm văn bản số 5422-CV/TU ngày 19/3/2019) 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi;  

- UBND tỉnh (B/cáo); 

- Các ĐC LĐ Sở GDĐT; 

- các phòng CM,NV của Sở GDĐT; 

- Website Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, KHTC.ThànhHTC. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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