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BÁO CÁO  

Kết quả tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch                                           

làm cho thế giới sạch hơn năm 2022 

Thực hiện văn bản số 2094/SNN-VP ngày 15/9/2022 của Sở Nông nghiệp 

và PTNT tỉnh Lâm Đồng, về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch 

làm cho thế giới sạch hơn năm 2022; 

Chi cục Trồng trọt và BVTV báo cáo tình hình triển khai thực hiện tại đơn 

vị, như sau: 

- Đơn vị tổ chức tuyên truyền đến toàn thể công chức, viên chức trong 

đơn vị các nội dung, văn văn chỉ đạo liên quan đến bảo vệ môi trường; Luật Bảo 

vệ môi trường năm 2020. 

- Chỉ đạo toàn thể công chức, viên chức dọn vệ sinh công sở, phòng làm 

việc; thu gom, tiêu hủy đúng quy định các loại rác thải. Đồng thời đề nghị toàn thể 

công chức, viên chức vận động người thân, gia đình và nhân dân nơi cư trú thực 

hiện tốt việc bản vệ môi trường sinh thái, thu gom, bỏ rác đúng nơi quy định. 

- Xây dựng 02 mô hình thu gom xử lý phụ phẩm (rác rau làm phân bón 

hữu cơ), quy mô 5 tấn/MH tại Đà Lạt, Đức Trọng. 

Trên đây là báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch 

làm cho thế giới sạch hơn năm 2022 của Chi cục Trồng trọt và BVTV, kính gửi 

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lâm Đồng./. 

Nơi nhận:                                                                        
- Sở Nông nghiệp & PTNT; 

- Lưu: VT, HCTH.  

KT. CHI CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Quang Duy 
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