BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI
TP HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 6 năm 2018

Số: 339 /TB-ĐHGTVT

THÔNG BÁO
V/v Tổ chức Phiên chợ Môi trường
Hưởng ứng “Tháng hành động vì môi trường” - tháng 6/2018
Thực hiện công văn số 4952/BGTVT-MT ngày 11/5/2018 của Bộ Giáo thông
vận tải về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới
05/6/2018, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới
08/6/2018; Nhằm tích cực tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường, giảm thiểu rác thải
ra môi trường, tạo dựng môi trường sống và làm việc một cách tích cực, Trường Đại
học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Phiên chợ Môi trường năm
2018 như sau:
1. Thời gian tổ chức: từ 07h30 - 11h30 ngày 15/6/2018 (thứ Sáu).
2. Địa điểm tổ chức: Sân trường, cơ sở chính.
3. Đối tượng tham gia
Nhà trường vận động cán bộ, công nhân viên, giảng viên, sinh viên trong Nhà
trường tích cực tham gia ủng hộ các nội dung của chương trình.
4. Các nội dung trong phiên chợ
4.1. Quyên góp trước khi diễn ra phiên chợ:
Cán bộ, công nhân viên, giảng viên, sinh viên trong Nhà trường có thể ủng hộ
sách, truyện đã đọc và không có nhu cầu sử dụng tiếp.
Địa điểm quyên góp: Văn phòng làm việc của Viện Nghiên cứu Môi trường
và Giao thông (phòng C.007, tầng trệt khu C, cơ sở chính).
Thời gian quyên góp: từ ngày ban hành thông báo đến hết ngày 13/6/2018.
4.2. Các hoạt động trong phiên chợ:
 Gian hàng tái chế:
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+ Trưng bày và bán các sản phẩm tái chế: từ chai nhựa, giấy, báo, lọ thủy tinh,
ống hút . . . do sinh viên trong Viện thu gom, xử lý và thực hiện;
+ Phổ biến thông tin, tuyên truyền về tiết giảm, tái sử dụng, tái chế các chất
thải để bảo vệ môi trường; tiết kiệm năng lượng; giảm sử dụng túi nilon, …
+ Tình nguyện viên hướng dẫn cách thức làm ra các sản phẩm bảo vệ môi
trường, cách tái chế các vật dụng trong cuộc sống, …
 Gian hàng cây xanh
+ Trưng bày và bán cây xanh do sinh viên đóng góp, trồng và chăm sóc. Các
cây được trồng trong các chậu cây được tái chế từ lon sữa/bia, chai/ly nhựa, khăn vải
… đã qua sử dụng;
+ Tình nguyện viên hướng dẫn cách thức chăm sóc cây và hướng dẫn làm các
chậu cây từ vật liệu tái chế.
 Gian hàng sách “cũ người mới ta”
Trưng bày và bán các loại sách, truyện cũ được cán bộ, công nhân viên, giảng
viên, sinh viên trong Nhà trường quyên góp. Bên cạnh việc khuyến khích mọi người
tái sử dụng lại đồ cũ, còn giúp tiếp cận với nhiều loại sách báo từ đó tìm được niềm
vui trong đọc sách.
 Gian hàng trò chơi
Tổ chức các trò chơi lồng ghép và phổ biến các kiến thức về môi trường và
biển đảo, như: Phân loại chất thải (hữu cơ, vô cơ, độc hại); Tôi hỏi bạn trả lời xoay
quanh chủ đề môi trường và biển đảo); Du hành thời gian (Thời gian phân hủy của
một số loại rác thải thông thường). Bên cạnh đó, Gian hàng cũng tổ chức các trò chơi
vui nhộn đòi hỏi sự khéo léo của người chơi, như: Ném bóng vào ly; Rút giấy các
tầng ly trong thời gian ngắn,… Đội/người thắng cuộc sẽ giành được các giải thưởng
có giá trị (bút, các sản phẩm tái chế,…)
 Gian hàng ăn uống
Sau thời gian tham quan các gian hàng và thử sức trò chơi, mọi người có thể
ghé gian ăn uống. Tại đây có bán rau câu, nước nha đam, soda xoài do chính tay các
bạn sinh viên làm, bảo đảm nguyên liệu sạch và chế biến hợp vệ sinh.
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Bên cạnh hoạt động của các gian hàng, Phiên chợ còn sôi nổi hơn với các tiết
mục đơn ca, song ca của các giọng ca vàng đến từ Viện Môi trường, Đoàn trường, …
và người tham gia Phiên chợ.
5. Phương thức sử dụng quỹ quyên góp
Quỹ quyên góp được lập ra từ các vật dụng hoặc tiền mặt được quyên góp và
thu lại từ các hoạt động buôn bán trong phiên chợ.
Cuối phiên chợ, ban tổ chức sẽ thống kê và thông báo công khai quỹ lập được.
Ban tổ chức sẽ bàn giao lại quỹ cho Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường
sử dụng trong các hoạt động nghiên cứu khoa học về môi trường cho sinh viên và các
hoạt động tình nguyện vì cộng đồng của Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường.
6. Phân công nhiệm vụ
- Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên:
+ Là đơn vị chủ trì, phối hợp với các đơn vị khác triển khai hiệu quả các nội
dung của chương trình.
+ Tuyên truyền đến cán bộ, công nhân viên, giảng viên trong Trường về nội
dung, ý nghĩa của chương trình.
- Viện Nghiên cứu môi trường và Giao thông:
+ Là đơn vị nòng cốt, chịu trách nhiệm các nội dung trong chương trình.
+ Xây dựng kế hoạch tổ chức, kinh phí tổ chức liên quan, đảm bảo tiết kiệm và
hiệu quả nhất cho chương trình.
+ Phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác tuyên truyền.
+ Vận động, liên hệ các đơn vị ngoài Trường hỗ trợ cung cấp tài liệu tuyên
truyền về bảo vệ môi trường.
- Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Trường:
+ Tuyên truyền đến sinh viên trong Trường về nội dung, ý nghĩa của chương
trình.
+ Cử lực lượng sinh viên hỗ trợ các hoạt động của chương trình theo đề xuất
của các đơn vị liên quan.
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- Phòng Kế hoạch - Tài vụ: xem xét đảm bảo kinh phí cho chương trình theo
đề xuất của các đơn vị liên quan.
- Phòng Quản trị thiết bị: hỗ trợ bàn ghế, các vật dụng cần thiết theo đề nghị
của các đơn vị liên quan.
- Các đơn vị thuộc Trường: thông báo đến cán bộ, công nhân viên, giảng viên
trong đơn vị về nội dung, ý nghĩa của chương trình, vận động các cá nhân của
đơn vị tham gia các nội dung của chương trình.
Trên đây là thông báo của Nhà trường về tổ chức Phiên chợ Môi trường năm
2018, Nhà trường đề nghị Thủ trưởng các đơn vị, cán bộ, công nhân viên, giảng viên
và sinh viên Nhà trường tích cực triển khai và tham gia chương trình.
Trân trọng./.
HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:
- Các đơn vị thuộc Trường (để t/h);
- Lưu: CT-SV, VT.

(Đã ký)

PGS.TS. Nguyễn Văn Thư
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