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KẾ HOẠCH 

Triển khai các hoạt động hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa” 
 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2018 

  

  

Thực hiện Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 07/11/2018 của UBND tỉnh 
Lạng Sơn về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng phong trào “Chống rác thải 
nhựa” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng 
kế hoạch triển khai như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích 

- Nâng cao nhận thức về tác hại của túi nilon khó phân hủy, các sản phẩm 
nhựa dùng một lần gây ô nhiễm môi trường, trách nhiệm và đóng góp chung của 
cộng đồng trong việc hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa gây ô nhiễm môi 
trường nghiêm trọng, nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác quản lý môi 
trường, đặc biệt là công tác quản lý chất thải nhựa, chất thải rắn khó phân hủy.  

- Phát động phong trào bảo vệ môi trường đến toàn thể công chức, viên 
chức và người lao động hướng tới thực hiện phát triển kinh tế, an sinh xã hội và 
hài hòa với thiên nhiên.  

2. Yêu cầu 

Tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng phong trào “Chống rác thải 
nhựa” năm 2018 tại cơ quan đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, thiết thực, tránh hình 
thức, thu hút được sự quan tâm và tham gia tích cực của công chức, viên chức, 
người lao động thực hiện quyền và nghĩa vụ tham gia bảo vệ môi trường bằng 
những việc làm cụ thể, thiết thực. 

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

1. Triển khai thực hiện các giải pháp cụ thể nhằm tăng cường hiệu quả, 
hiệu lực của công tác quản lý Nhà nước về môi trường, giải quyết những vấn đề 
môi trường cấp bách, tạo tiền đề cho việc thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 25/CT-
TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp 
cấp bạch về bảo vệ môi trường. 

2. Tuyên truyền tổ chức các hoạt động thu gom, phân loại các sản phẩm 
đã sử dụng làm từ nhựa, bao bì, túi nilon và vận chuyển đến nơi tái chế; đề xuất 
các giải pháp thiết thực để triển khai Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 
11/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án tăng cường kiểm 
soát ô nhiễm môi trường sử dụng túi nilon khó phân hủy trong sinh hoạt đến 
năm 2020. Tuyên truyền các hoạt động nhằm huy động sự tham gia của cộng 
đồng thu gom, thu hồi các bao gói hóa chất bảo vệ thực vật sau sử dụng theo quy 
định của Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT ngày 
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16/5/2016 giữa liên Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và 
Môi trường hướng dẫn việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ 
thực vật sau sử dụng. Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 106/KH-UBND 
ngày 06/7/2018 của UBND tỉnh về tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân 
dân trong việc hạn chế sử dụng túi nilon khó phân hủy để bảo vệ môi trường đến 
năm 2020; Kế hoạch số 145/KH -UBND ngày 07/11/2018 của UBND tỉnh Lạng 
Sơn về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa” 
trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2018 

3. Cấp ủy, lãnh đạo Sở phát động đến toàn thể công chức, viên chức và 
người lao động vận động, người thân, người dân cùng thực hiện “Nói không với 
sản phẩm nhựa sử dụng một lần”.  Lên án các hành động khai thác bừa bãi, phá 
hoại tài nguyên thiên nhiên; tuyên truyền, khuyến khích các doanh nghiệp và cơ 
sở sản xuất, kinh doanh, cộng đồng dân cư có trách nhiệm trong việc, phân loại 
rác thải, thu gom rác thải và xử lý rác thải để đảm bảo môi trường xanh, sạch, 
đẹp. 

4. Các phòng chuyên môn xây dựng cơ chế, chính sách chú trọng lồng 
ghép các tiêu chí về bảo vệ môi trường; thẩm định dự án đầu tư cần tạo điều 
kiện thuận lợi, khuyến khích các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phát triển các 
sản phẩm dễ phân hủy, tái sử dụng, thân thiện với môi trường thay thế túi nilon, 
sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần. 

5. Cử cán bộ tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường do cấp trên phát 
động như ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom xử lý chất thải, rác thải, khơi 
thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, ao hồ hệ thống thoát nước; các lớp học 
phổ biến kiến thức về môi trường, lối sống xanh, tiết kiệm năng lượng, sử dụng 
bền vững hệ sinh thái và tài nguyên đa dạng sinh học; trồng và chăm sóc cây 
xanh… 

6. Tổ chức treo băng rôn, panô, áp phích, khẩu hiệu tại các khu vực trụ sở 
cơ quan với chủ đề bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường (nội dung khẩu 
hiệu như phụ lục kèm theo). 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 Giao Văn phòng chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn, Trung tâm 
Xúc tiến đầu tư trực thuộc Sở triển khai Kế hoạch này đến toàn thể công chức, 
viên chức và người lao động; báo cáo sơ kết kết quả thực hiện đợt 1 gửi trước 
ngày 10/4/2019; báo cáo kết quả thực hiện hằng năm trước ngày 05 tháng 8 (qua 
Sở Tài nguyên và Môi trường) theo quy định./.   

 
Nơi nhận : 
- Sở TN&MT; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Các phòng CMNV, TTXTĐT; 
- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
Đã ký 

 
 

Hà Mạnh Cường 
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MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN 
(Kèm theo Kế hoạch số: 226 /KH-SKHĐT ngày 08 tháng 11 năm 2018  

của Sở Kế hoạch và Đầu tư) 
 

 

1. Chung tay hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa” năm 2018. 

2. Giải quyết ô nhiễm nhựa và nilon. 

3. Nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần. 

4. Quản lý rác thải vì môi trường nông thôn bền vững. 

5. Hãy để rác đúng nơi quy định. 

6. Vì một môi trường xanh – sạch – đẹp. 

7. Đường sạch phố xanh cuộc sống an lành. 

8. Hạn chế sử dụng túi nilon khó phân hủy để bảo vệ môi trường. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


		2018-11-08T17:02:49+0700
	Việt Nam
	Sở Kế hoạch và Đầu tư<skhdtls@langson.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




