
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 
Số:         /KH-STNMT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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  Lạng Sơn, ngày      tháng 5 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, 

chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn   
 

Thực hiện Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2021 của 

Ủy ban nhân dân 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. Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện 

như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1. Mục đích: 

- Triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp theo Kế hoạch 

số 100/KH-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức,...và 

cộng đồng dân cư trên địa bàn toàn tỉnh về phòng, chống rác thải nhựa bằng các 

hoạt động như tổ chức ra quân, phát động hưởng ứng theo chủ đề về phòng, 

chống rác thải nhựa; xuất bản, phát hành các ấn phẩm, sản phẩm truyền thông 

(sổ tay, tờ rơi, tờ gấp,...). 

 2. Yêu cầu 

Tổ chức triển khai các hoạt động theo sự phân công của Ủy ban nhân dân 

tỉnh tại kế hoạch nêu trên đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, phù hợp với từng đối 

tượng, từng địa phương. 

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN: 

- 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. 

- 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 trước mắt triển khai thực hiện 

tại các cơ sở giáo dục thuộc các cấp học trên địa bàn thành phố Lạng Sơn. 

- Khuyến khích phát triển các sản phẩm, có thể phân hủy, tái sử dụng, 

thân thiện với môi trường;… 

III. NHIỆM VỤ THỰC HIỆN: 

1. 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. 
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Thời gian thực hiện: định kỳ hằng năm. 

Cơ quan chủ trì: Chi cục Bảo vệ môi trường tham mưu cho Sở Tài nguyên 

và Môi trường triển khai. 

2. Xuất bản, phát hành các ấn phẩm, sản phẩm truyền thông (sổ tay, 

tờ rơi, tờ gấp,...): 

Số lượng: 01 - 02 sản phẩm. 

Thời gian thực hiện: định kỳ hằng năm. 

Cơ quan chủ trì: Chi cục Bảo vệ môi trường tham mưu cho Sở Tài nguyên 

và Môi trường triển khai. 

(Thời gian, địa điểm cụ thể tùy theo tình hình thực tế sẽ có Kế hoạch chi 

tiết để triển khai cụ thể sau) 

3. Lập Đề án thí điểm mô hình phân loại, thu gom rác thải tại nguồn 

để tuyên truyền đối với các trường học trên địa bàn TP.Lạng Sơn: 

Triển khai lập Đề án thí điểm mô hình phân loại, thu gom rác thải tại 

nguồn để tuyên truyền đối với các trường học trên địa bàn TP.Lạng Sơn (dự kiến 

thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2022). 

4. Báo cáo; tổng kết, đánh giá Đề án: 

Tổng kết triển khai thực hiện đề án, tổng hợp báo cáo Sở Thông tin và 

Truyền thông theo nội dung tại Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 05 tháng 5 

năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn. 

IV. NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN: 

Từ nguồn ngân sách nhà nước đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường theo 

quy định hiện hành và nguồn lực xã hội hóa từ các tổ chức, doanh nghiệp, cá 

nhân và nguồn tài trợ hợp pháp khác. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

 1. Giao Chi cục Bảo vệ môi trường:  

- Nghiên cứu, cập nhật thông tin mới để tuyên truyền về các nội dung: 

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; khuyến khích phát triển các sản 

phẩm, có thể phân hủy, tái sử dụng, thân thiện với môi trường; …để tuyên truyền 

về bảo vệ môi trường; phòng chống rác thải nhựa. 

- Tham mưu 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, trước mắt triển 

khai thực hiện tại các cơ sở giáo dục thuộc các trường học trên địa bàn thành 

phố Lạng Sơn và nhân rộng mô hình theo đối tượng, khu vực cho đến năm 2025. 
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- Hằng năm tổ chức các cuộc ra quân, phát động và có kết hợp phát sổ tay, 

tờ rơi, tờ gấp, tài liệu không kinh doanh... về hưởng ứng theo chủ đề về phòng, 

chống rác thải nhựa tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. 

- Chủ trì tham mưu triển khai thực hiện Kế hoạch, tham mưu cho Sở tổng 

hợp báo cáo kết quả thực hiện gửi Sở Thông tin và Truyền thông theo yêu cầu. 

2. Phòng Kế hoạch - Tài chính phối hợp với Chi cục Bảo vệ môi 

trường: Xem xét thẩm định dự toán kinh phí triển khai thực hiện gửi Sở Tài 

chính thẩm định trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định. 

3. Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường chủ động 

phối hợp với Chi cục Bảo vệ môi trường: đưa tin bài, tài liệu, các thông tin 

liên quan đến công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 

2021-2025 lên Website của Sở. 

  4. Chi đoàn Thanh niên Sở Tài nguyên và Môi trường: phối hợp tổ 

chức các cuộc ra quân, phát động, hưởng ứng theo chủ đề về phòng, chống rác 

thải nhựa. 

  5. Đề nghị Báo Tài nguyên và Môi trường thường trú tại Lạng Sơn, 

Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: quan tâm, tham gia phối 

hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường đưa tin bài, phản ánh về các hoạt động 

hưởng ứng theo chủ đề về phòng, chống rác thải nhựa theo kế hoạch này. 

6. Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện/thành phố Lạng 

Sơn: phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai các nội dung theo kế 

hoạch này. 

Sở Tài nguyên và Môi trường trân trọng đề nghị Quý các cơ quan, quan 

tâm, phối hợp triển khai thực hiện kế hoạch này./. 
 

 Nơi nhận:             
- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Sở Giáo dục và Đào tạo (ph/h); 

- Báo TN&MT TT tại Lạng Sơn; 

- Báo Lạng Sơn; Đài Phát thanh và Truyền hình 

tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- UBND các huyện, thành phố Lạng Sơn; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở: KHTC, 

TTCNTTTNMT; 

- Chi đoàn Thanh niên Sở; 

- Lưu: VT, BVMT. 
           

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 
 

 

 

Ngô Viết Hải 
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