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KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền về quản lý rác thải nhựa trên địa bàn phường Bắc Hà 

  
 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Phát huy vai trò của các phương tiện truyền thông, các phương tiện thông 

tin đại chúng để tuyên truyền sâu rộng về quản lý rác thải nhựa và hành vi tiêu 

dùng xanh, góp phần thực hiện hiệu quả công tác quản lý rác thải nhựa trên địa 

bàn Thành phố, giảm lượng rác thải nhựa thất thoát vào môi trường. 

- Từng bước nâng cao nhận thức về rác thải nhựa của các cấp, các nghành, 

cán bộ, công nhân viên chức và cộng đồng, tham gia tích cực công tác quản lý 

rác thải nhựa và cải thiện hành vi tiêu dùng bền vững, từng giảm thiểu và tiến tới 

“nói không” với sản phẩm nhựa dùng một lần. 

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN  

1. Nội dung tuyên truyền 

- Tuyên truyền và phổ biến sâu rộng đến toàn thể công chức, viên chức và 

người lao động về tác hại của rác thải nhựa đến môi trường sống, sức khỏe con 

người, cách để sống xanh, tiêu dùng giảm thiểu nhựa; tuyên truyền chiến dịch 

“Giảm thiểu rác thải nhựa” trên toàn phường Bắc Hà.  

- Tuyên truyền vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán 

cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với hoạt động quản lý rác thải nhựa.  

- Tuyên truyền các giải pháp giảm thiểu rác thải nhựa, cải thiện hành vi tiêu 

dùng bền vững, từng giảm thiểu và tiến tới “nói không” với sản phẩm nhựa dùng 

một lần. 

- Tuyên truyền, tổ chức ký cam kết giảm sử dụng sản phẩm nhựa dùng 1 

lần, bao bì nhựa khó phân hủy sinh học (gồm túi ni-lông khó phân hủy sinh học, 

hộp nhựa xốp đóng gói, chứa đựng thực phẩm) cho các cơ sở kinh doanh ăn 

uống, khách sạn, nhà nghỉ, điểm du lịch, trung tâm thương mại, dịch vụ, siêu thị, 

chợ dân sinh…; ký cam kết không sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần 

(như chai nước, ống hút nhựa, ly, cốc, đĩa nhựa, túi nilon…), và hạn chế sử dụng 

băng-rôn, backdrop in bằng chất liệu vải/bạt nhựa trong các cuộc họp, hội nghị, 

sự kiện, hội thảo.   

2. Hình thức tuyên truyền 

- Đăng tải văn bản quy phạm pháp luật, tài liệu tuyên truyền; xây dựng các 

tin, bài, phóng sự, video clip, file âm thanh… về hoạt động quản lý rác thải trên 

hệ thống truyền thanh, Trang TTĐT và hệ thống truyền thanh các tổ dân phố 

- Tuyên truyền trên hệ thống khẩu hiệu, bảng điện tử tại trụ sở cơ quan, đơn 

vị; các tuyến đường chính trên địa bàn... 

- Tổ chức các chương trình tạo đàm, hội nghị tập huấn nâng cao kỹ năng 
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thực hiện quản lý rác thải nhựa tại cơ quan, đơn vị và tại các cơ sở kinh doanh 

dịch vụ. Quán triệt nghiêm túc việc thực hiện các giải pháp thay thế vật dụng 

nhựa dùng một lần trong các hoạt động của cơ quan, đơn vị. 

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa”, 

“Hành động để giảm thiểu ô nhiễm nhựa và ni-lông”, “Nói không với sản phẩm 

nhựa sử dụng một lần”. 

- Tăng cường vai trò của các cơ quan đoàn thể (Hội Liên hiệp Phụ Nữ, Hội 

Cựu chiến binh, Đoàn TNCS HCM, Hội Nông dân,...) trong việc việc xây dựng 

các ý tưởng, mô hình thí điểm và triển khai định kỳ hoạt động quản lý rác thải 

nhựa tại cộng đồng. 

- Tổ chức các sân chơi, cuộc thi, sáng kiến, mô hình giúp hạn chế, thay thế, 

tái chế sản phẩm nhựa. 

- Phối hợp với BQL chợ Bắc Hà… và đơn vị quản lý các khu công cộng 

lồng ghép tuyên truyền thông qua các áp-phích, bảng điện tử, video clip về tác 

hại của rác thải nhựa đến môi trường sống, sức khỏe con người;  

- Lồng ghép các chủ đề về rác thải nhựa và tiêu dùng xanh trong các hoạt 

động tuyên truyền, tổng kết và hoạt động sinh hoạt định kỳ của bà con nhân dân. 

- Tăng cường lồng ghép các chủ đề về quản lý rác thải nhựa trong các hoạt 

động ngoại khóa, giờ sinh hoạt kỹ năng hàng tuần tại trường học. Triển khai các 

buổi tập huấn, nâng cao nhận thức, và cải thiện kỹ năng cho giáo viên và cán bộ 

nhà trường về quản lý rác thải nhựa trong trường học. 

- Phối hợp, cung cấp thông tin, tài liệu tuyên truyền cho các cơ quan báo 

chí địa phương, Văn phòng đại diện, Phóng viên thường trú các cơ quan thông 

tấn, báo chí đóng trên địa bàn thành phố để thực hiện công tác tuyên truyền. 

IV.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Công chức văn hóa: Chủ trì, phối hợp với Công chức Địa chính - Môi 

trường và các ngành, đơn vị liên quan tham mưu triển khai thực hiện các nội 

dung, nhiệm vụ của kế hoạch; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công 

tác tuyên truyền quản lý rác thải nhựa trên địa bàn phường Bắc Hà. 

2. Công chức Địa chính - Môi trường:  

- Phối hợp với Công chức Văn hóa triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm 

vụ Kế hoạch; xây dựng các tài liệu tuyên truyền quản lý rác thải nhựa. Định kỳ 

cung cấp thông tin, nội dung đã triển khai thực hiện về hoạt động quản lý rác 

thải nhựa, những mô hình, cách làm hay, nhân tố điển hình… để Công chức Văn 

hóa chỉ đạo triển khai tuyên truyền. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường công 

tác tuyên truyền, khuyến khích các cơ sở sản xuất kinh doanh và cơ sở thương 

mại trên địa bàn Phường cam kết cắt giảm sử dụng túi ni-lông, giảm thiểu đóng 

gói bao bì sản phẩm bằng nhựa, tăng cường sử dụng các sản phẩm từ vật liệu 

thân thiện với môi trường, các vật liệu có khả năng tái chế, tái sử dụng. Tổ chức 

cho các siêu thị ký cam kết giảm sử dụng sản phẩm nhựa dùng 1 lần, bao bì 

nhựa khó phân hủy sinh học (gồm túi ni-lông khó phân hủy sinh học, hộp nhựa 
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xốp đóng gói, chứa đựng thực phẩm); Chợ Bắc Hà ký cam kết giảm phát sinh túi 

ni-lông, cải thiện việc quản lý rác thải, tham gia phân loại rác theo kế hoạch 

chung của Phường. 

3. Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Bắc Hà, Trường Mầm non Bắc Hà: 

- Thực hiện việc lồng ghép nội dung tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận 

thức về tác hại của chất thải nhựa đối với môi trường, khuyến khích các hoạt 

động giảm thiểu ô nhiễm môi trường do rác thải nhựa gây ra, hạn chế thấp nhất 

việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần. 

- Phát động phong trào: “Học sinh nói không với sản phẩm nhựa sử dụng 

một lần”; tổ chức các hoạt động ngoại khóa, các cuộc thi tìm hiểu về tác hại của 

việc sử dụng túi ni-lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần, các giải pháp về 

chống rác thải nhựa. 

4. Ban biên tập trang TTĐT và trạm truyền thanh Phường: Tăng 

cường xây dựng các tin, bài, file âm thanh… tuyên truyền quản lý rác thải nhựa 

trên địa bàn phường. 

5. Đề nghị Ủy ban MTTQVN và các Đoàn thể phường: Tăng cường 

phối hợp chặt chẽ với các ngành và Liên đoàn cán bộ các tổ dân phố tuyên 

truyền sâu rộng về rác thải nhựa, tác hại của nhựa đến môi trường và sức khỏe, 

và hoạt động giảm thiểu rác thải nhựa thất thoát ra môi trường cho hội viên, 

đoàn viên và nhân dân. Hội LHPN phường tiếp tục triển khai và nhân rộng mô 

hình “phân loại rác thải tại nguồn” các tổ dân phố còn lại. 

6. Liên đoàn cán bộ các Tổ dân phố:  

- Tuyên truyền bà con nhân dân và các cơ sở kinh doanh giảm sử dụng sản 

phẩm nhựa dùng 1 lần, bao bì nhựa khó phân hủy sinh học (gồm túi ni-lông khó 

phân hủy sinh học, hộp nhựa xốp đóng gói, chứa đựng thực phẩm) …; 

- Ký cam kết không sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần (như chai 

nước, ống hút nhựa, ly, cốc, đĩa nhựa, túi nilon…), và hạn chế sử dụng băng-

rôn, backdrop in bằng chất liệu vải/bạt nhựa trong các cuộc họp, hội nghị, sự 

kiện, hội thảo.   

- Vận động nhân dân thực hiện mô hình “phân loại rác tại nguồn”. 

Yêu cầu các ngành, Ban Giám hiệu các trường học và Liên đoàn các Tổ dân 

phố triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch này./. 
 

Nơi nhận: 
- TT Đảng ủy, HĐND; 

- UBMTTQ và các đoàn thể;  

- Lãnh đạo UBND phường; 

- Các ngành UBND; 

- Liên đoàn cán bộ các Tổ dân phố; 

- Lưu: VT, VHTT. 

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
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