
BQ GIAO DVC  vA DAO TAO CQNG HOA xA 1101 CIIIJ NGH!A VIT NAM 
TRUIING OAI HQC DAJ NAM Oc lap - Ttr do - Hnh phtc 

S& 3 iTB-DN Ha Nói, ngày,A tháng 7I(  nám 2023 

THÔNG BAO 
V/v Di Nam thirc hin phong trào 

"DNUer Nói không v&i do nhija dñng mt lan" 

Ki'nh güi: Toàn th can b, gidng viên, nhân viên, h9c viên, sinh viên 

Truô'ng Di h9c D.i Nam cüa chng ta ngày cãng phát trin và 1n mnh vói gn 1.000 
can b, giãng vien, nhân viên (CBGVNV) và hcin 10.000 sinh vien, h9c viên theo hçc. 

Do dc thñ cong vic và sinh hoat nell càng ngày s luqng thAy co Va sinE viên 
gi do an và thirc uông càng rthieu ma chiX yêu là di'ing do nhra diing mt 1n... ChinE 
vi the dan den tInh  trng sau: 

- Kh& hrgng rae thai hang ngày thai ra môi truYng qua lan lam mat v sinh trong 
tnrông (ruoi mui nhiêu); 

-0 nhim môi tr11ing chung (rae thai nhra mt lan hang tram näm không tir hüy); 
- Di ngü phiic vi phài mat qua nhiêu thai gian và cong src dé thu d9n, dn den 

vic lien tic phài tuyen them nhan sr mâi dü phc vij. D.c bit phi vn chuyên rác thai 
cUa D.i Nam hin dà len den con so 30 triu dOng mt tháng; 

(Hai yeu to tren sê ãnh hu&ng trrc tiêp den dông lumig cüa mi chiing ta sau nay). 

Nhm khác phiic tlnh trng trên và không ãnh hffO'ng dn danh ting cüa Di 
Nam là ti-wông 4i h9c có phong trào "Nói không vó'i tñi nilon và do nhra thing 
môt lan" nhiêu nãm nay và Co tiêng yang di vOi toàn xà hi, Nhà trtrô'ng yêu câu 
toàn the can b giãng viên và sinh viên thirc hin phong trào: "DNUer Nói không 
vO'i do nhira dung mt lan" tói toàn the CBGYNV và sinh viên, hyc viên: 

1. Yêu c.0 toàn b các dcm vj cung c.p djch vi,i an ung trong tnthng tuyt di 
không di'mg tñi ni lông, hQp xôp, ông hut nh%ra, do n1ira, cOc nhra,.. dung 1 lan dê 
dt.rng do n thtrc uông; thay vào do là su d1ing khay inox và các do dmg sü dung duçic 
nhiêu lan. Nêu các don vi. cung cap djch vii an uOng trong trir&ng không chap hành, 
Nhà tru&ng s châm dirt Hcip dông thuê mt bang ngay 1p trc. 

2. D& ngh toàn th CBGVNV và ngl.ri h9c hn ch gi ship d an dn Tnthng 
vOi cãc hInh thirc do an không dirng trong tüi ni long, hp xôp, ông hut, do nhxa, cOc 
nhra... d'àng 1 lan. 

Cách thfrc trin khai phong trào: 

1. Nh.c nha to thói quell: 

- Ban giám hiu, can b và giàng viên, nhân viên thirc hin trirac lam guong, 



No'i nhn: 
- I-IDT, BGH (d b/c); 
- Toàn truông (dé thirc hin); 
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- Mi giàng viên là 1 tuyen truyn viên tci cáe sinh  vien, h9c viên d cing thirc 
hin phong trào "DMJer Nói không vó'i do nhkra dung mt lan". 

2. Ca ch kim soát: 

- Các dcm vj tuyt di chp hãnh yêu cu tren, nu không Nlhà tnr&ng së thrc hin 
thu phi thu gom rác thai dôi vâi trng dan vj. 

- Ngoài ra Nhà trueing scó hinh thüc xi'r pht dói vi các cá nhãn, tp th cOn c 
tInh sü diing tüi ni lông, hcp xOp, ông hut nhra, do nhçra th'mg 1 lan... trong khuôn viên 
Nhà trtthng theo quy dnh tai  mi1c 36— Phii lc dInh kern theo Quy dnh so 9300 l/QD-

N ngày 30/9/2022 cüa Chü tjch Hi dông Trithng Ban hành quy djnh ni b ye vic 
xir ph.t các hành vi vi ph.m ni quy lao dng và vi ph.m các quy dinh  khác ti Tnx?ng 
Dai h9c f)ai Nam. 

Mi ngirôi hay vi mlnh, vi mi ngtrô'i và vI xã hi, dé môi trtrô'ng s6ng cüa 
chñng ta, cüa con cháu chüng ta ngày càng khOng bj ô nhiêm! 

Trân tr9ng! 



Môt vài hlnh ánh vI dii rác thai sau mji ca hQc t(2p cüa sinh v/en 
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