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KẾ HOẠCH
Triển khai các hoạt động hưởng ứng
Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2020
Thực hiện Công văn số 1171/UBND-KT ngày 23/9/2020 của UBND tỉnh
về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn
trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020, trong đó có nội dung giao Sở Tài nguyên
và Môi trường chủ động liên hệ với các địa phương lựa chọn 01 xã điểm phấn
đấu về đích trong xây dựng nông thôn mới năm 2020 hiện nay còn đạt tiêu chí
môi trường ở mức thấp để tổ chức các hoạt động ra quân phát động hưởng ứng
Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2020.
Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, sau khi rà soát kết quả tiến độ
thực hiện tiêu chí Môi trường tại các xã, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp
triển khai phát động tổ chức các hoạt động ra quân phát động hưởng ứng Chiến
dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2020 tại xã Tú Xuyên, huyện Văn Quan còn
một số chỉ tiêu như 17.3, 17.5 và 17.6 còn đạt tương đối thấp. Để công tác tổ
chức các hoạt động ra quân phát động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới
sạch hơn năm 2020 tại xã Tú Xuyên, huyện Văn Quan được diễn ra có hiệu quả,
thiết thực, góp phần hỗ trợ xã Tú Xuyên thực hiện hoàn thành tiêu chí Môi
trường trong xây dựng nông thôn mới năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường
xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện, như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:
Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Chiến dịch làm cho thế giới sạch
hơn đến đông đảo cộng đồng dân cư trong việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm
và đóng góp chung vào nhiệm vụ bảo vệ môi trường của tỉnh, nội dung chính là
phát động và ra quân tổng vệ sinh môi trường tại xã Tú Xuyên, huyện Văn Quan
góp phần hỗ trợ thực hiện hoàn thành tiêu chí số 17 về môi trường (tiêu chí môi
trường) trong xây dựng nông thôn mới năm 2020.
2. Yêu cầu:
- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch năm 2020 với chủ đề
“Every small action makes a world of difference” (Cùng hành động để thay
đổi thế giới) được cụ thể hóa bằng các hoạt động cụ thể như: Tuyên truyền bằng
nhiều hình thức (phát thanh, truyền hình,...) đến đông đảo cán bộ, công chức,
viên chức và người lao động, đoàn viên thanh niên và nhân dân hạn chế sử dụng
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các sản phẩm nhựa dùng một lần, túi nilon khó phân hủy trong sinh hoạt bằng
cách thay thế chuyển sang dùng các vật dụng truyền thống thân thiện với môi
trường (làn, giỏ, túi tự phân hủy sinh học...), tổng vệ sinh môi trường khu vực cơ
quan, văn phòng làm việc, nơi cư trú... Đặc biệt quan tâm tham gia hỗ trợ tổng
vệ sinh môi trường tại xã Tú Xuyên (thu gom, phân loại, xử lý chất thải, phát
quang cắt tỉa cây cỏ và chỉnh trang hàng rào đảm bảo gọn gàng; vệ sinh chuồng
chăn nuôi gia súc, gia cầm…).
- Các hoạt động ra quân tổng vệ sinh môi trường tại xã Tú Xuyên để
hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2020 phải thu hút được sự
quan tâm và tham gia tích cực của các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là lực lượng
đoàn viên thanh niên tham gia vận động đồng loạt nhân dân trên địa bàn xã cũng
tham gia đảm bảo có hiệu quả, thiết thực, bằng những việc làm cụ thể, tạo sự lan
tỏa. Từ đó coi đây là mô hình điểm để các địa phương khác trong và ngoài
huyện tham khảo mô hình hay, cách làm tốt.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN :

1. Tổ chức phát động, tuyên truyền hưởng ứng chủ đề Chiến dịch làm cho
thế giới sach hơn năm 2020 tại xã Tú Xuyên, huyện Văn Quan.
2. Huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên tham gia hỗ trợ xã Tú
Xuyên, huyện Văn Quan tổng vệ sinh môi trường góp phần hỗ trợ thực hiện
hoàn thành tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới năm 2020.
III. THỜI GIAN THỰC HIỆN:
Thời gian thực hiện: Ngày 03 tháng 10 năm 2020 (thứ bảy).
(Có Chương trình dự kiến kèm theo)
IV. KINH PHÍ TRIỂN KHAI:

Sử dụng nguồn kinh phí: Chi sự nghiệp môi trường năm 2020 tại Quyết
định số 368/QĐ-STNMT ngày 20/12/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường và
theo Công văn số 835/STC-HCNS ngày 24/4/2020 của Sở Tài chính về việc
thông báo kết quả thẩm định dự toán chi sự nghiệp bảo vệ môi trường năm 2020.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Đề nghị UBND huyện Văn Quan phối hợp chỉ đạo:
- Giao các phòng chuyên môn, huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên
của huyện, Đoàn viên thanh niên xã Tú Xuyên, UBND xã Tú Xuyên và các cơ
quan liên quan chủ động phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức
chuẩn bị các điều kiện cần thiết và Lễ phát động và tổ chức các hoạt động hưởng
ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2020 tại xã Tú Xuyên, huyện
Văn Quan.
- Mời 01 đơn vị đang hoạt động dịch vụ thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt
đóng trên địa bàn huyện bố trí phương tiện xe chở rác chuyên dụng, công nhân
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cùng tham gia hoạt động tổng vệ sinh, hỗ trợ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải
đến nơi xử lý theo quy định.
2. Đề nghị UBND xã Tú Xuyên, huyện Văn Quan:
- Chuẩn bị địa điểm để tổ chức phát động.
- Chủ động phối hợp với Huyện đoàn Văn Quan, Chi cục Bảo vệ môi
trường và các cơ quan liên quan vận động đồng loạt nhân dân tại các thôn, các
hộ sản xuất, kinh doanh (mỗi hộ ít nhất 01 người) trên địa bàn xã chuẩn bị dụng
cụ lao động cùng tham gia tổng vệ sinh môi trường (thu gom, phân loại, xử lý
chất thải, phát quang cắt tỉa cây cỏ và chỉnh trang hàng rào đảm bảo gọn gàng;
vệ sinh chuồng chăn nuôi gia súc, gia cầm…) tại tất cả các thôn, góp phần thực
hiện hoàn thành tiêu chí Môi trường tại xã Tú Xuyên phấn đấu về đích trong xây
dựng nông thôn mới năm 2020.
- Huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên của xã cùng tham gia tổng vệ
sinh môi trường tại các khu vực trên địa bàn xã.
3. Giao Chi cục Bảo vệ môi trường chủ trì:
- Tham mưu cho Sở phối hợp với UBND huyện Văn Quan, Đoàn thanh
niên Sở chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức phát động các hoạt động
hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2020 tại xã Tú Xuyên,
huyện Văn Quan theo thời gian dự kiến nêu trên.
- Chuẩn bị thuê xe để đưa, đón Đoàn viên thanh niên của Sở tham gia
tổng vệ sinh môi trường tại xã Tú Xuyên.
4. Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường thực
hiện:
- Huy động đoàn viên, thành niên với số lượng (khoảng 06-10 người) để
tham gia phối hợp với Chi cục Bảo vệ môi trường, Huyện đoàn Văn Quan, Đoàn
xã Tú Xuyên để phối hợp với Nhân dân tổng vệ sinh môi trường tổng vệ sinh
môi trường tại xã Tú Xuyên.
- Gửi danh sách đoàn viên, thành niên tham gia qua Chi cục Bảo vệ môi
trường để tổng hợp trong ngày 01/10/2020.
5. Đối với các phòng, đơn vị thuộc Sở:
- Chỉ đạo, công chức, viên chức và người lao động thực hiện tổng vệ sinh
cơ quan, đơn vị và phối hợp tuyên truyền Nhân dân nơi cư trú cùng tham gia
tổng sinh môi trường nơi cư trú.
- Giao Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường phối
hợp với Chi cục Bảo vệ môi trường đăng các tin, bài, tài liệu về chiến dịch làm
cho thế giới sạch hơn năm 2020 lên Website của Sở và đăng trên bảng tin điện
tử của Sở Tài nguyên và Môi trường hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch
hơn năm 2020, theo chủ đề của kế hoạch này và lựa chọn theo các khẩu hiệu
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tuyên truyền đã được ban hành kèm theo Công văn số 1171/UBND-KT ngày
23/9/2020 của UBND tỉnh.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm
cho thế giới sạch hơn của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn năm
2020, trân trọng đề nghị UBND huyện Văn Quan, UBND xã Tú Xuyên và các
cơ quan liên quan theo kế hoạch này quan tâm, phối hợp để triển khai có hiệu
quả./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (để b/c);
- Báo TN&MT TT tại Lạng Sơn;
- Báo Lạng Sơn, Đài PT&TH tỉnh; (Mời p/h đưa tin)
- UBND huyện Văn Quan;
- Lãnh đạo Sở;
- Đoàn Thanh niên Sở;
- Huyện đoàn Văn Quan;
- Phòng TN&MT huyện Văn Quan;
- UBND xã Tú Xuyên, h.Văn Quan;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Lưu: VT, CCBVMT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Ngô Viết Hải
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CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN
Phát động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2020
tại xã Tú Xuyên, huyện Văn Quan
(Kèm theo Kế hoạch số:78 /KH-STNMT ngày 29/9/2020 của Sở TN&MT)

A. Phần phát động:
1. Địa điểm: Trụ sở UBND xã Tú Xuyên, huyện Văn Quan.
2. Thời gian: Từ 8h00’ - 8h30’, ngày 03/10/2020 (thứ bảy).
- Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu (phòng TN&MT Văn Quan).
- Phát biểu khai mạc và phát động của Lãnh đạo Chi Cục BVMT.
- Phát biểu hưởng ứng của Huyện đoàn Văn Quan.
- Kết thúc phần phát động.
B. Phần hoạt động: Từ 8h30’ đến 11h00’, ngày 03/10/2020 (thứ bảy).
1. Đồng loạt ra quân tổng vệ sinh môi trường (thu gom, phân loại, xử lý
chất thải, phát quang cắt tỉa cây cỏ và chỉnh trang hàng rào đảm bảo gọn gàng;
vệ sinh chuồng chăn nuôi gia súc, gia cầm…) tại tất cả các thôn trên địa bàn xã;
2. Thành phần tham gia: Lực lượng đoàn viên, thanh niên được huy động,
toàn thể nhân dân các thôn trên địa bàn xã cùng tham gia tổng vệ sinh môi
trường (dụng cụ: Cuốc, xẻng, ki, chổi quét, dao phát,…) cùng đơn vị dịch vụ thu
gom rác thải của huyện Văn Quan (dự kiến đề xuất Công ty Cổ phần Thương
mại Dịch vụ Tân Minh).
2. Phát túi nilong tự phân hủy sinh học thân thiện với môi trường (dễ phân
hủy) miễn phí cho các nhóm tham gia tổng vệ sinh để thu gom rác thải tại các
thôn trên địa bàn xã./.
BAN TỔ CHỨC

