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KẾ HOẠCH
Triển khai Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống
rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn huyện Văn Quan
Thực hiện Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 05/5/2021 của UBND tỉnh
Lạng Sơn về triển khai Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống
rác thải nhựa giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn” (sau đây gọi tắt là
Đề án), UBND huyện Văn Quan xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tại Quyết
định số 175/QĐ-TTg ngày 05/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện.
- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền các nội dung chủ yếu về
phòng, chống rác thải nhựa đến các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức,
người lao động; học sinh các cấp học trên toàn huyện và toàn thể nhân dân trên
địa bàn. Qua đó vận động, kêu gọi tất cả mọi người cùng tham gia phòng, chống
rác thải nhựa góp phần bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện.
2. Yêu cầu
- Xác định cụ thể các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và trách nhiệm thực hiện
công việc của các cơ quan liên quan trong việc tổ chức thực hiện Kế hoạch.
- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong
triển khai thực hiện nhiệm vụ; kịp thời đôn đốc, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn,
vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.
II. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung
- Tăng cường phối hợp giữa các phòng, ban, ngành của huyện và UBND các
xã, thị trấn cùng chung tay nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, ứng xử trách
nhiệm của toàn xã hội trong việc sử dụng, quản lý rác thải nhựa, bảo đảm phù hợp
với thực tiễn và thực hiện có hiệu quả các mục tiêu chiến lược của Đảng, Nhà nước
về quản lý và giảm thiểu rác thải nhựa.
- Góp phần thực hiện có kết quả các sáng kiến và cam kết trong giải quyết
các vấn đề rác thải nhựa; bảo đảm ngăn ngừa, giảm thiểu tối đa việc xả rác thải
nhựa ra môi trường.
2. Mục tiêu cụ thể
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- Người dân được cung cấp thông tin về đường lối, chủ trương của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà nước qua các phương tiện thông tin đại chúng và hệ
thống thông tin cơ sở trong công tác phòng, chống rác thải nhựa; chú trọng tuyên
truyền cho người dân về nguy cơ ô nhiễm rác thải nhựa, thay đổi thói quen sử dụng,
thải bỏ các sản phẩm nhựa từ đó nâng cao ý thức giữ gìn tài nguyên, môi trường.
- 100% viên chức đội thông tin tuyên truyền huyện và công chức văn hóa xã
hội (phụ trách lĩnh vực Văn hóa - Thông tin) các xã, thị trấn được tập huấn, bồi
dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng tuyên truyền về công tác phòng, chống rác thải
nhựa.
- 90% học sinh các cấp học trên toàn huyện được cung cấp kiến thức, thông
tin thiết yếu về phòng, chống rác thải nhựa.
- Xây dựng các phong trào rộng khắp trên toàn huyện dựa trên cơ sở phối
hợp hiệu quả với các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể.
III. ĐỐI TƯỢNG TUYÊN TRUYỀN
Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị,
Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, hội và các tổ chức thành viên,
doanh nghiệp trên địa bàn huyện; học sinh các cấp học trên toàn huyện và Nhân
dân trên địa bàn huyện.
IV. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN
Tập trung tuyên truyền, phổ biến những nội dung chủ yếu sau
- Đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên
quan đến bảo vệ môi trường; phòng, chống rác thải nhựa.
- Tác hại của chất thải nhựa và túi ni lông khó phân hủy đối với môi trường.
- Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, tái chế rác thải nhựa.
- Kinh nghiệm trong công tác phòng, chống rác thải nhựa tại các nước trong
khu vực và quốc tế; biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các gương điển hình tiên
tiến, nhân rộng mô hình tốt, cách làm hay, sáng kiến có giá trị trong phong trào thu
gom, phân loại, vận chuyển và xử lý chất thải, rác thải nhựa.
- Xây dựng mô hình điểm tập trung vào việc phân loại rác thải tại nguồn,
hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nilon khó phân hủy không
thân thiện với môi trường, hướng đến sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi
trường (như: túi vải, túi giấy, làn, giỏ, lá chuối, lá rong...) trong sinh hoạt hàng
ngày tại các điểm chợ.
V. NHIỆM VỤ THỰC HIỆN
1. Tham gia tập huấn, bồi dưỡng hoặc lồng ghép nội dung cập nhật kiến
thức, phổ biến văn bản pháp luật bằng hình thức phù hợp với từng đối tượng là cán
bộ, công chức, viên chức phụ trách hệ thống truyền thanh - truyền hình cấp huyện,
đài truyền thanh cấp xã
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2. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức
cộng đồng về phòng, chống rác thải nhựa
2.1. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mở các chuyên
mục tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa
- Hình thức thực hiện: các tin, bài, hình ảnh, phóng sự, câu chuyện, phim tài
liệu, chương trình hỏi - đáp, chương trình phát thanh, truyền hình,... đăng tải trên
trang thông tin điện tử của huyện, xã (nếu có).
- Thời gian thực hiện: định kỳ hằng năm.
- Cơ quan chủ trì: Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông.
2.2. Tuyên truyền trên internet, hệ thống thông tin cơ sở
- Xây dựng nội dung tuyên truyền trên trang fanpage “Văn Quan - Xứ Hoa Hồi”.
- Xây dựng các chương trình phát thanh để phát trên hệ thống loa phát thanh
của huyện, xã.
+ Số lượng: 02 - 03 chương trình.
+ Thời gian thực hiện: định kỳ hằng năm.
+ Cơ quan chủ trì: Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông.
2.3. Tuyên truyền cổ động trực quan: treo băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp
phích, biểu ngữ, tranh cổ động; màn hình điện tử LED tại các cơ quan, đơn vị (nếu
có) trục đường chính; khu vực đông dân cư...
- Số lượng: 01 - 02 sản phẩm.
- Thời gian thực hiện: định kỳ hằng năm.
- Cơ quan chủ trì: Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông.
2.4. Tuyên truyền tại các cơ sở giáo dục: tổ chức mít tinh, các cuộc thi,
chương trình phát động về phòng, chống rác thải nhựa cho học sinh; lồng ghép nội
dung tuyên truyền trong việc giảng dạy, học tập tại cơ sở giáo dục thuộc hệ thống
giáo dục quốc dân.
- Hình thức: tổ chức các hoạt động, chương trình cho phù hợp với điều kiện
thực tế tại địa phương, trường học.
- Số lượng: 05 - 10 hoạt động, chương trình/năm.
- Thời gian thực hiện: định kỳ hằng năm.
- Cơ quan chủ trì: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
2.5. Tuyên truyền tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa; điểm du lịch...:
treo băng rôn, khẩu hiệu, pano đặt tờ rơi, tờ gấp... tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ
văn hóa; điểm du lịch… khu vực lễ tân, đón tiếp, trong các phòng ngủ của các cơ
sở lưu trú; sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường như: túi, cốc, chai, hộp,
ống hút... bằng vật liệu có nguồn gốc hữu cơ hoặc tái sử dụng nhiều lần.
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- Chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp kiểm tra hoạt động tuyên truyền, đảm bảo
thực hiện nhiệm vụ về phòng, chống rác thải nhựa tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ
văn hóa; điểm du lịch… trên địa bàn huyện.
- Thời gian thực hiện: định kỳ hằng năm.
- Cơ quan chủ trì: Phòng Văn hóa và Thông tin.
2.6. Tuyên truyền qua các hình thức khác như tổ chức các cuộc ra quân, phát
động hưởng ứng theo chủ đề về phòng, chống rác thải nhựa.
- Số lượng: 01 - 02 cuộc.
- Thời gian thực hiện: định kỳ hằng năm.
- Cơ quan chủ trì: Phòng Tài nguyên và Môi trường.
3. Tiếp nhận các ấn phẩm, sản phẩm truyền thông (sổ tay, tờ rơi, tờ gấp,
tài liệu không kinh doanh...)
- Thời gian thực hiện: định kỳ hằng năm.
- Cơ quan chủ trì: Phòng Tài nguyên và Môi trường.
4. Báo cáo, tổng kết, đánh giá Đề án
- Định kỳ trước ngày 25/11 hằng năm các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn
thể huyện, UBND các xã, thị trấn báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch gửi về
Phòng Văn hoá và Thông tin huyện để tổng hợp, tham mưu báo cáo UBND tỉnh,
Sở Thông tin và Truyền thông.
- Tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá các nội dung thuộc Đề án theo từng giai
đoạn, trong đó có nội dung tôn vinh, khen thưởng cho tổ chức, cá nhân có thành
tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa theo các
đối tượng thuộc phạm vi Đề án.
- Thời gian thực hiện: tổ chức sơ kết vào năm 2023 và tổng kết vào năm 2025.
VI. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Giải pháp nguồn nhân lực
- Lực lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan,
đơn vị trên địa bàn toàn huyện; các Phòng, ban, ngành liên quan; UBND các xã, thị
trấn; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các hội, đoàn thể, doanh nghiệp, tổ chức tại địa
phương; học sinh ở các cấp học được lựa chọn.
- Đội ngũ phóng viên, biên tập viên, báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp huyện.
2. Giải pháp về kinh phí
Kinh phí thực hiện Kế hoạch từ nguồn ngân sách Nhà nước theo quy định
của Luật Ngân sách Nhà nước và được huy động từ các nguồn tài trợ, đóng góp
của các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và các nguồn hợp pháp khác.
3. Giải pháp về tổ chức thực hiện
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- Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể huyện,
UBND các xã, thị trấn để nâng cao hiệu quả truyền thông về phòng, chống rác thải
nhựa cả về chiều rộng và chiều sâu.
- Lồng ghép các hoạt động về công tác phòng, chống rác thải nhựa với các
chương trình, đề án, dự án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật khác có liên
quan để triển khai có hiệu quả nội dung Kế hoạch.
- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong các nhiệm
vụ triển khai thực hiện nhằm tăng cường sự tiếp cận rộng rãi của mọi đối tượng,
góp phần nâng cao hiệu quả truyền thông về phòng, chống rác thải nhựa trên địa
bàn huyện.
VII. NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN
- Từ ngân sách Nhà nước theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành.
- Huy động nguồn lực xã hội hóa từ các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân và
nguồn tài trợ hợp pháp khác.
- Hằng năm, căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch, các
cơ quan, đơn vị xây dựng dự toán kinh phí triển khai thực hiện gửi cơ quan tài
chính cùng cấp thẩm định trình cấp có thẩm quyền quyết định.
VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Văn hoá và Thông tin
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể huyện,
UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch.
- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy và các cơ quan liên quan chỉ đạo,
định hướng, cung cấp thông tin cho hệ thống thông tin cơ sở.
- Chủ trì triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch và các nhiệm
vụ phối hợp thực hiện có liên quan trong quá trình triển khai Đề án từ Trung ương
đến địa phương.
- Tham mưu định kỳ sơ kết, tổng kết đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch,
báo cáo UBND tỉnh và Sở Thông tin và Truyền thông.
2. Phòng Tài nguyên và Môi trường
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc cung cấp thông tin,
phổ biến tài liệu tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa; tạo điều kiện, hỗ trợ
các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền có
hiệu quả.
- Chủ trì triển khai thực hiện nhiệm vụ cụ thể được giao tại Kế hoạch này và
các nhiệm vụ phối hợp có liên quan đến công tác triển khai Đề án từ Trung ương
đến địa phương.
3. Phòng Giáo dục và Đào tạo: chủ trì triển khai thực hiện nhiệm vụ cụ thể
được giao tại Kế hoạch này.
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4. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Hằng năm, căn cứ khả năng ngân sách,
tham mưu UBND huyện cân đối kinh phí để thực hiện Kế hoạch. Hướng dẫn, quản
lý việc sử dụng và quyết toán kinh phí theo quy định của pháp luật hiện hành.
5. Các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể và các tổ chức chính trị xã hội của huyện
- Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của đơn vị phối hợp với Phòng Văn hoá
và Thông tin chỉ đạo, định hướng, cung cấp thông tin, tư liệu liên quan đến công
tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa trên địa bàn huyện.
- Phổ biến, tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động
trong cơ quan, đơn vị tham gia tích cực phòng, chống rác thải nhựa, góp phần bảo
vệ môi trường.
6. Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền Thông: chủ trì triển khai thực
hiện nhiệm vụ cụ thể được giao tại Kế hoạch này.
7. UBND các xã, thị trấn
- Chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hoá và Thông tin và các cơ quan, đơn vị
liên quan chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch này.
- Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn.
- Chỉ đạo công chức Văn hoá - Xã hội, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quản
lý triển khai thực hiện công tác tuyên truyền phù hợp với yêu cầu, tình hình thực tế
tại địa phương.
- Tổ chức tuyên truyền các nội dung của kế hoạch này đến đông đảo quần
chúng Nhân dân trên địa bàn thông qua hệ thống đài truyền thanh xã, tuyên
truyền lưu động, tại các cuộc họp, sinh hoạt thôn, phố... về phòng, chống rác thải
nhựa (đặc biệt là: hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần, tái chế các
sản phẩm làm từ nhựa; phân loại rác thải tại nguồn...) ngay tại hộ gia đình.
- Cân đối và bố trí ngân sách địa phương để triển khai thực hiện các nhiệm
vụ được phân công theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.
Trên đây là Kế hoạch triển khai Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về
phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn huyện Văn Quan.
Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn căn cứ Kế hoạch này tổ chức
triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Sở TT&TT;
- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện;
- BTG-TTCT huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- UB MTTQ VN và các đoàn thể huyện;
- Các phòng, ban, ngành;
- UBND các xã, thị trấn;
- CVP, các PCVP HĐND&UBND huyện;
- Lưu: VT, VHTT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
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