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KẾ HOẠCH 
Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức người 

lao động trong việc hạn chế sử dụng túi ni lông khó phân hủy để bảo vệ môi 
trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020 

 

  

 Thực hiện Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 06/7/2018 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về Tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc hạn chế 

sử dụng túi ni lông khó phân hủy để bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn đến năm 2020, nhằm hướng tới sản xuất và tiêu dùng bền vững, góp phần 

thực hiện các mục tiêu Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến 

năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050; thay thế từng bước việc sử dụng túi ni lông 

khó phân hủy bằng việc sử dụng các loại sản phẩm thân thiện với môi trường 

trong đời sống sinh hoạt của Nhân dân, Sở Kế hoạch và Đầu tư tuyên truyền 

nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức người lao động trong việc 

hạn chế sử dụng túi ni lông khó phân hủy để bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn đến năm 2020 với những nội dung sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

- Nâng cao nhận thức của các bộ công chức viên chức và người lao động 
trong cơ quan về tác hại của chất thải túi ni lông khó phân hủy đối với môi 
trường và ngăn chặn rác thải, nhựa, chất thải rắn gây ảnh hưởng nghiêm trọng 
đến môi trường nhằm từng bước thay thế việc sử dụng túi ni lông khó phân hủy 
bằng sử dụng các loại sản phẩm thân thiện với môi trường trong đời sống sinh 
hoạt của cán bộ. 

- Tuyên truyền phân loại rác thải, nhựa, túi ni lông khó phân hủy tại cơ 
quan và từng hộ gia đình, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại và những nơi phát 
thải khác để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu gom, tái chế.  

2. Yêu cầu 

Việc tổ chức các hoạt động phối hợp chặt chẽ và đồng bộ trong việc thực 
hiện chương trình kế hoạch nhằm đạt hiệu quả và chất lượng cao. Tổ chức các 
hoạt động tuyên truyền thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí, thu hút 
được sự quan tâm và tham gia tích cực của toàn thể các cán bộ, công chức, viên 
chức và người lao động trong cơ quan phù hợp với đặc điểm, điều kiện của cơ 
quan; có sức lan tỏa, thu hút đông đảo công chức, viên chức và người lao động 
hưởng ứng tham gia, tạo động lực tinh thần mạnh mẽ thúc đẩy việc hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ. 

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN  
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- Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên 
chức và người lao động trong việc hạn chế sử dụng túi ni lông để bảo vệ môi 
trường đặc biệt nêu cao vai trò của tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên trong 
việc tuyên tuyền tại cơ quan. 

- Nội dung tuyên truyền bám sát Đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi 
trường do sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020, được 
phê duyệt tại Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 11/4/2013 của Thủ tướng Chính 
phủ. 

 - Tuyên truyền trực diện treo băng rôn, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền 
tại cơ quan. 

- Tham gia, tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng kiểm soát ô 
nhiễm môi trường do sử dụng túi ni lông khó phân hủy được UBND tỉnh, đơn vị 
khác phát động và tại cơ quan, tăng cường sử dụng túi ni lông thân thiện với môi 
trường, thu gom phân loại rác thải… 

 - Vận động các đoàn viên công đoàn tích cực tham gia bảo vệ môi trường 
nơi sinh sống, làm việc và học tập; hạn chế đến mức thấp nhất việc sử dụng túi ni 
lông trong sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh. Xây dựng cơ quan, đơn vị "Xanh - 
Sạch - Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động"; Tích cực vận động gia đình, 
người thân, nhân dân khu vực nơi cư trú tham gia bảo vệ môi trường nơi sinh 
sống, làm việc và học tập.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Giao Văn phòng chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn tham gia, tổ 
chức tuyên truyền hạn chế sử dụng túi ni lông khó phân hủy đến toàn thể cán bộ 
công chức, viên chức và người lao động lồng ghép trong các cuộc họp cơ quan. 
Xây dựng báo cáo sơ kết, tổng kết kịp thời báo cáo cơ quan thường trực theo quy 
định. 

- Giao tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên vận động các đoàn viên tham 
gia viết tin, bài tuyên truyền hưởng ứng với chủ đề "Hãy hạn chế sử dụng túi ni 
lông khó tự phân hủy" bài lựa chọn, đăng tin trên cổng thông tin điện tử của Sở. 

Đề nghị toàn thể các đồng chí cán bộ, công chức, viên chức và người lao 
động khẩn trương triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  KT.GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

Đã ký 

 
Hà Mạnh Cường 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Các phòng CM, TTXTĐT; 
- Lưu: VT, VP. 
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