
 
KẾ HOẠCH 

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

về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025” 
 
 
 

Thực hiện Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 18/3/2021 của UBND tỉnh 
triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống 
rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025”.  

Ủy ban nhân dân huyện Bắc Yên ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện 

Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 
2021-2025”, với các nội dung như sau: 

 I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã 

hội, UBND các xã, thị trấn nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, ứng xử trách 
nhiệm trong việc sử dụng, quản lý rác thải nhựa, bảo đảm phù hợp với thực tiễn 

và thực hiện có hiệu quả các mục tiêu chiến lược của Đảng, Nhà nước về quản 
lý và giảm thiểu rác thải nhựa trên địa bàn huyện. 

2. Mục tiêu cụ thể 

- Người dân được cung cấp thông tin về đường lối, chủ trương của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước qua các phương tiện thông tin đại chúng và 
hệ thống thông tin cơ sở trong công tác phòng, chống rác thải nhựa; chú trọng 

tuyên truyền cho người dân tại 103 bản, tiểu khu của 16 xã, thị trấn trên địa bàn 
huyện về nguy cơ ô nhiễm rác thải nhựa, thay đổi thói quen sử dụng, thải bỏ các 

sản phẩm nhựa từ đó nâng cao ý thức giữ gìn tài nguyên và môi trường; 

- 100% phóng viên cơ quan truyền thông viết về lĩnh vực môi trường, 
phòng chống rác thải nhựa và xã hội; 

- 90% người lao động trong các doanh nghiệp, học sinh các cấp trên địa 

bàn huyện được cung cấp thông tin thiết yếu về phòng, chống rác thải nhựa; 

- Xây dựng, triển khai hình thành mạng lưới truyền thông cấp cơ cở và 
các phong trào rộng khắp trên toàn huyện theo cách tiếp cận tổng hợp, dựa trên 

cơ sở phối hợp hiệu quả với các tổ chức quần chúng - xã hội như: Hội Nông dân, 
Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên… 

II. ĐỐI TƯỢNG TUYÊN TRUYỀN 

UỶ BAN NHÂN DÂN 
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- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị; 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp, các cơ 
sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện; 

- Các khu dân cư; 

- Phóng viên, biên tập viên cơ quan truyền thông; 

- Cán bộ phụ trách truyền thanh các xã, thị trấn; 

- Học sinh các cấp trên địa bàn huyện. 

III. 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; 

- Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, tái chế rác thải nhựa; hoàn 

thiện cơ chế chính sách khuyến khích phát triển các sản phẩm, có thể phân hủy, 
tái sử dụng, thân thiện với môi trường; kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh và tăng 

trưởng xanh,... 

- Kinh nghiệm trong công tác phòng, chống rác thải nhựa tại các nước 
trong khu vực và quốc tế; biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các gương điển 

hình tiên tiến, nhân rộng mô hình tốt, cách làm hay, sáng kiến có giá trị trong 
phong trào thu gom, phân loại, vận chuyển và xử lý chất thải, rác thải nhựa.  

IV. CÁC NHIỆM VỤ THỰC HIỆN 

1. Cử cán bộ, công chức tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, 

phổ biến văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa. 

2. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cộng 
đồng về phòng, chống rác thải nhựa 

2.1. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng: Mở các 

chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa trên sóng 
truyền thanh, truyền hình, Cổng thông tin điện tử huyện. 

- Hình thức thực hiện: Các tin bài, phóng sự, chương trình truyền thanh, 

truyền hình…  

- Thời gian thực hiện: Định kỳ hàng năm. 

2.2. Tuyên truyền qua hệ thống thông tin cơ sở 

a. Xây dựng các chương trình phát thanh để phát trên hệ thống loa phát 
thanh của xã, bản, tiểu khu. 

- Số lượng: Từ 1-3 chương trình/năm; 

- Thời gian thực hiện: Định kỳ hàng năm. 
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b. Tuyên truyền cổ động trực quan: Pano, áp phích, biểu ngữ, tranh cổ 

động… 

- Số lượng: Từ 2-3 sản phẩm/năm; 

- Thời gian thực hiện: Định kỳ hàng năm. 

2.3. Tuyên truyền qua các cơ sở giáo dục 

a. Tổ chức Lễ mít tinh, cuộc thi, chương trình phát động về phòng, chống 
rác thải nhựa cho học sinh. 

- Hình thức thực hiện: Xây dựng tổ chức các hoạt động, chương trình phù 
hợp với điều kiện thực tế của các trường học; từ 1-2 hoạt động, chương 
trình/năm; 

- Thời gian thực hiện: Định kỳ hàng năm. 

b. Lồng ghép nội dung tuyên truyền trong việc giảng dạy, học tập. 

Thời gian thực hiện: Định kỳ hàng năm. 

2.4. Tuyên truyền qua các cơ sở kinh doanh dịch vụ; các khu, điểm du lịch 

- Hình thức thực hiện: Treo băng zôn, áp phích, xây dựng và đặt tờ rơi, tờ 
gấp… tại các khu vực lễ tân, đón tiếp, trong các phòng ngủ của các cơ sở lưu 

trú; tuyên truyền các khu, điểm du lịch sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi 
trường như: túi, cốc, chai,… bằng vật liệu có nguồn gốc hữu cơ hoặc tái sử dụng 

nhiều lần. 

- Thời gian thực hiện: Định kỳ hàng năm. 

2.5. Tuyên truyền qua các hình thức khác 

a. Tuyên truyền qua hoạt động của các Đội tuyên truyền lưu động, Đội 
chiếu bóng lưu động. 

  Thời gian thực hiện: Định kỳ hàng năm. 

b. Tuyên truyền qua nguồn sách, báo, tài liệu tại Thư viện huyện 

Thời gian thực hện: Định kỳ hàng năm. 

3. Tổng kết, đánh giá Đề án 

Tổ chức Hội nghị sơ kết, tổng kết đánh giá các nội dung thuộc Kế hoạch 
này theo từng giai đoạn, trong đó có nội dung khen thưởng cho tổ chức, cá nhân 

có thành tích tốt trong công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa theo 
các đối tượng thuộc phạm vi Kế hoạch này. 

V. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Giải pháp nguồn nhân lực 

- Lực lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ 

quan, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị -  xã hội huyện. 
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- Đội ngũ phóng viên, biên tập viên, báo cáo viên, tuyên truyền viên. 

- Đội ngũ giáo viên, học sinh trên địa bàn huyện. 

2. Giải pháp về kinh phí:  

Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định của Luật 

Ngân sách và được huy động từ các nguồn tài trợ, đóng góp của doanh nghiệp, 
các tổ chức xã hội và các nguồn hợp pháp khác. 

3. Giải pháp và tổ chức thực hiện 

- Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối hợp chặt chẽ các cơ quan, đơn 
vị, Trung tâm Truyền thông - Văn hóa, UBND các xã, thị trấn để nâng cao hiệu 
quả  truyền thông của Kế hoạch; 

 - Lồng ghép các hoạt động của Kế hoạch với các chương trình, đề án, dự 

án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật khác có liên quan; 

 - Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong các hoạt 
động của Kế hoạch nhằm tăng cường sự tiếp cận rộng rãi của mọi đối tượng 

nhằm góp phần nâng cao hiệu quả truyền thông Kế hoạch. 

VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Từ nguồn ngân sách Nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách 

Nhà nước. 

Hàng năm, căn cứ vào các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch các cơ 
quan, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí  

thực hiện, tổng hợp chung trong kế hoạch dự toán ngân sách hàng năm trình cấp 
có thẩm quyền phê duyệt. 

2. Huy động từ nguồn tài trợ, đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp và 

các nguồn tài trợ hợp pháp khác. 

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành có liên quan, UBND các 
xã, thị trấn triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch; 

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo huyện ủy và các cơ quan liên quan chỉ 

đạo, định hướng, cung cấp thông tin cho cơ quan truyền thông, hệ thống thông 
tin cơ sở; 

- Chủ trì triển khai thực hiện các nhiệm vụ quy định tại điểm 2.4, mục 2, 

mục 3 phần IV của Kế hoạch này; 

- Định kỳ thực hiện sơ kết, tổng kết đánh giá tình hình triển khai kế hoạch 
báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông. 

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường 



5 

 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành có liên quan xây dựng tài 

liệu tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa; cung cấp nội dung, khẩu hiệu 
tuyên truyền, tài liệu tuyên truyền cho các cơ quan, đơn vị thực hiện công tác 

tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa; 

- Đưa nội dung tuyên truyền về tác hại của rác thải nhựa, túi ni lông khó 
phân hủy vào Chương trình truyền thông về bảo vệ môi trường và ứng phó với 

biến đổi khí hậu hàng năm. 

3. Trung Tâm truyền thông - Văn hóa 

 Chủ trì triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại điểm 2.1, 2.2, 2.5 mục 2 
phần IV của Kế hoạch này. 

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Chủ trì triển khai thực hiện nhiệm vụ quy định tại điểm 2.3 mục 2 phần 

IV của Kế hoạch này. 

5. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

Căn cứ khả năng cân đối ngân sách địa phương hàng năm và kế hoạch 
triển khai đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, trên cơ sở dự toán của các 

cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn tham mưu UBND huyện bố 
trí kinh phí để thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, 

chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025” theo quy định. 

6. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

Chủ trì phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn thực 
hiện tuyên truyền về phòng chống rác thải nhựa cho các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh lĩnh vực công thương. 

7. Đề nghị Ban Tuyên giáo huyện ủy và các tổ chức chính trị - xã 
hội huyện 

Chỉ đạo, định hướng, cung cấp thông tin, tư liệu liên quan đến công tác 

tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa. 

8. UBND các xã, thị trấn 

Căn cứ Kế hoạch này UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch để tổ 
chức thực hiện có hiệu quả, thiết thực. 

Hằng năm tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện, đề xuất khen 
thưởng đối với các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên 
truyền về phòng, chống rác thải nhựa. 

VIII. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN BÁO CÁO 

1. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn báo cáo kết quả thực hiện 
hằng năm về UBND huyện (qua Phòng Văn hóa và Thông tin) trước ngày 10 

tháng 12 hàng năm. 
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2. Trên cơ sở báo cáo của các cơ quan, đơn vị, Phòng Văn hóa và Thông 

tin tổng hợp, tham mưu cho UBND huyện báo cáo đánh giá kết quả thực hiện 
Đề án gửi Sở Thông tin và Truyền thông. Thời gian trước ngày 15 tháng 12 

hàng năm. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025. Đề nghị các tổ 

chức chính trị - xã hội, yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, doanh nghiệp, UBND 
các xã, thị trấn nghiêm túc, triển khai, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Thông tin và Truyền thông; 
- Thường trực  huyện ủy; 
- Thường trực HĐND huyện; 
- Chủ tịch UBND huyện; 
- Các phó Chủ tịch UBND huyện; 
- Ban Tuyên giáo huyện ủy; 
- UBMTTQVN huyện và các đoàn thể chính trị huyện; 
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện; 
- Trung tâm TT-VH huyện; 
- Cổng thông tin điện tử huyện; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Lưu: VT, VHTT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
 

 
Thào A Mua 
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