
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHƯỜNG THUẬN PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /KH-UBND Thuận Phước, ngày         tháng         năm 2020 

 

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Phong trào “Chống rác thải nhựa”  

trên địa bàn phường Thuận Phước năm 2020 

 

Thực hiện Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 16/3/2020 của UBND quận 

Hải Châu về triển khai phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn quận Hải 

Châu năm 2020, UBND phường Thuận Phước xây dựng kế hoạch triển khai thực 

hiện cụ thể như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

 a) Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong công tác 

bảo vệ môi trường và sự chung tay của cả cộng đồng để triển khai hiệu quả Phong 

trào “Chống rác thải nhựa” bằng những giải pháp cụ thể, thiết thực, tiến tới từ bỏ 

thói quen sử dụng túi nilon khó phân hủy, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng 

một lần. 

 b) Phát động mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hành 

động và vận động người thân cùng thực hiện “Nói không với sản phẩm nhựa sử 

dụng một lần”. 

c) Phát động phong trào huy động sự tham gia của cộng đồng trong thu 

gom, phân loại các sản phẩm đã sử dụng làm từ nhựa, bao bì, túi nilon, khó phân 

hủy, sử dụng một lần và sử dụng thay thế bằng các sản phẩm có thể phân hủy, tái 

sử dụng, thân thiện với môi trường. 

 2. Yêu cầu 

 a) Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét trong nhận thức, hành vi của cộng 

đồng, tổ chức, cá nhân về việc tham gia phong trào Chống rác thải nhựa; 

 b) Các nhiệm vụ, chương trình bảo vệ môi trường của kế hoạch phải kế 

thừa và gắn kết với các nhiệm vụ về bảo đảm vệ sinh môi trường đã triển khai 

trong năm 2019. 

 II. NỘI DUNG 

 1. Đẩy mạnh, đa dạng hóa hình thức truyền thông bảo về phong trào Chống 

rác thải nhựa như truyền thông trực tiếp thông qua hội nghị, hội thảo, sinh hoạt 

khu dân cư..., truyền thông trực quan bằng panô, áp phích tại các truyến đường, 

khu công cộng, vui chơi, giải trí tập trung đông người dân qua lại; 

 2. Thiết kế, in ấn, phát hành tờ rơi về tác hại của rác thải nhựa, nilong, sản 

phẩm nhựa sử dụng một lần đối với môi trường và sức khỏe con người và sử dụng 
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thay thế bằng các sản phẩm có thể phân hủy, tái sử dụng, thân thiện với môi 

trường. 

 3. Tổ chức đăng ký thực hiện Phong trào Chống rác thải nhựa; đảm bảo 

100% các nhà hàng, quán ăn trên địa bàn phường có bản cam kết “Nói không với 

rác thải nhựa”. 

 4. Xây dựng các kế hoạch, chương trình phối hợp giữa UBND với 

UBMTTQVN phường và các hội đoàn thể phường về tổ chức tuyên truyền đến 

người dân, hội viên, đoàn viên giảm sử dụng túi nilong, đồ nhựa dùng một lần và 

các sản phẩm làm từ nhựa, khuyến khích sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi 

trường. Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn tiểu thương tại các chợ hạn chế sử 

dụng túi nilon, đồ nhựa dùng một lần để gói hàng hóa cho người tiêu dùng. 

 5. Đẩy mạnh việc khuyến khích, vận động các cơ sở sản xuất, kinh doanh, 

dịch vụ trên địa bàn phường thay đổi, sử dụng các sản phẩm có thể phân hủy, tái 

sử dụng, thân thiện với môi trường thay thế cho túi nilon, sản phẩm nhựa khó 

phân hủy, sử dụng một lần, bằng các loại ly giấy, ống hút thân thiện với môi 

trường như bằng tre, cỏ bàng, sậy, bằng giấy, bằng bột gạo....; 

 6. Tổ chức các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức của cộng đồng 

về tác hại của rác thải nhựa, túi nilon đối với môi trường. Phát động phong trào 

và huy động sự tham gia của cộng đồng trong thu gom, phân loại các sản phẩm 

đã sử dụng làm từ nhựa, giấy, kim loại và vận chuyển đến nơi tái chế, thông qua 

Ngày hội thu đổi rác tài nguyên và Chống rác thải nhựa năm 2020 và các buổi 

truyền thông trong từng khu dân cư. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

 1. UBND 13 phường  

 a) Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phong trào Chống rác thải nhựa 

trên địa bàn phường năm 2020 và thực hiện chế độ báo cáo kết quả triển khai theo 

quy định. 

 b) Quán triệt không sử dụng các sản phẩm nhựa khó phân hủy, sản phẩm 

nhựa dùng một lần trong hoạt động của cơ quan và sử dụng các sản phẩm nhựa 

thân thiện môi trường 

 c) Tổ chức đăng ký thực hiện Phòng trào Chống rác thải nhựa, tổ chức ký 

cam kết 100% “Nói không với rác thải nhựa” đối với các nhà hàng, quán ăn trên 

địa bàn phường. 

 d) Rà soát các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn phường. Đẩy mạnh 

việc khuyến khích, vận động các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thay đổi, sử 

dụng các sản phẩm có thể phân hủy, tái sử dụng, thân thiện với môi trường thay 

thế cho túi nilon, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần, bằng các loại ly 

giấy, ống hút thân thiện với môi trường như bằng tre, cỏ bàng, sậy, bằng giấy, 

bằng bột gạo. 
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 e) Tổ chức các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức của cộng đồng 

về tác hại của rác thải nhựa, túi nilon đối với môi trường. Phát động phong trào 

huy động sự tham gia của cộng đồng trong thu gom, phân loại các sản phẩm đã 

sử dụng làm từ nhựa, giấy, kim loại và vận chuyển đến nơi tái chế, thông qua 

Ngày hội thu đổi rác tài nguyên và Chống rác thải nhựa năm 2020 và các buổi 

truyền thông trong từng khu dân cư. 

2. Tổ Quy tắc đô thị phường 

 Phối hợp rà soát, kiểm tra, tuyên truyền, vận động các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh, dịch vụ trên địa bàn phường sử dụng các sản phẩm có thể phân hủy, tái sử 

dụng, thân thiện với môi trường thay thế cho túi nilon, sản phẩm nhựa khó phân 

hủy, sử dụng một lần, bằng các loại ly giấy, ống hút thân thiện với môi trường 

như bằng tre, cỏ bàng, sậy, bằng giấy, bằng bột gạo. 

3. Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Học tập cộng đồng phường  

 Thực hiện công tác tuyên truyền, treo pano, băng rôn, áp phích, trang trí 

trực quan, chạy xe cổ động về nội dung hạn chế sử dụng túi nilon, sản phẩm nhựa 

khó phân hủy, đồ nhựa dùng một lần tại các tuyến đường, khu dân cư, khu vực 

công cộng trên địa bàn phường. 

 4. Đề nghị UBMT TQVN, các hội đoàn thể phường  

 a) Xây dựng các kế hoạch, chương trình phối hợp giữa UBND với 

UBMTTQVN phường và các hội đoàn thể phường về về tổ chức tuyên truyền 

giảm sử dụng túi nilong, đồ nhựa dùng một lần và các sản phẩm làm từ nhựa, 

khuyến khích sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường. 

 b) Tổ chức có hiệu quả các đợt truyền thông trực tiếp về công tác phân loại 

rác thải và thực hiện Phong trào Chống rác thải nhựa; tuyên truyền giảm sử dụng 

túi nilong, đồ nhựa dùng một lần và các sản phẩm làm từ nhựa, khuyến khích sử 

dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường.   

 5. Ban quản lý chợ Đống Đa và chợ Đa Phước  

 a) Chỉ đạo các tiểu thương, các hộ kinh doanh buôn bán giữ gìn vệ sinh môi 

trường; tuyên truyền, hướng dẫn tiểu thương tại các chợ, cửa hàng hạn chế sử 

dụng túi nilon, đồ nhựa dùng một lần để gói hàng hóa cho người tiêu dùng; khuyến 

khích sử dụng túi thân thiện với môi trường hoặc túi xách sử dụng nhiều lần. 

 b) Đảm bảo vệ sinh môi trường tại khu vực chợ, thu gom rác thải từ các chợ 

không để ảnh hưởng đến môi trường, mỹ quan đô thị trong khu dân cư.  

 6. Công đoàn cơ quan phường 

 a) Phát động mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hành 

động và vận động người thân cùng thực hiện “Nói không với sản phẩm nhựa sử 

dụng một lần”. 

 b) Quán triệt trong cơ quan không sử dụng các sản phẩm nhựa khó phân 

hủy, sản phẩm nhựa dùng một lần trong hoạt động của cơ quan; sử dụng các sản 

phẩm nhựa thân thiện môi trường; đặc biệt hướng đến hành vi hạn chế, tiết giảm 
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tối đa sử dụng sản phẩm nhựa, nilong khó phân hủy; thay đổi hành vi tiêu dùng 

của mỗi cá nhân trong cơ quan. 

IV. KINH PHÍ 

Sử dụng từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường năm 2020. 

Trên đây là kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào “Chống rác thải nhựa” 

trên địa bàn phường Thuận Phước năm 2020. Đề nghị các đơn vị liên quan phối 

hợp triển khai thực hiện phong trào hiệu quả./. 

 

Nơi nhận:  
- Phòng TNMT quận Hải Châu (b/cáo); 

- Đảng ủy, HĐND phường (b/cáo); 

- UBMT, hội, đoàn thể phường (p/hợp t/hiện); 

- Tổ TTĐT phường (t/hiện);  

- TT VHTT-HTCĐ phường (t/hiện); 

- BQL chợ Đống Đa và chợ Đa Phước (p/hợp t/hiện); 

- Công đoàn cơ quan phường (p/hợp t/hiện); 

- Lưu: VT-ĐCXD.   

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Thị Hà 
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