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KẾ HOẠCH
Về việc tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý, giảm thiểu chất thải
nhựa và công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn huyện
Để tổ chức thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 20/8/2020 của Thủ
tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu
chất thải nhựa; Chỉ thị số 41/CT-TTg ngày 01/12/2020 của Thủ tướng Chính
phủ về một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn; Công văn số
5734/UBND-NL2 ngày 26/8/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện
Chỉ thị số 33 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 8070/UBND-NL2 ngày
30/11/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử
lý và giảm thiểu chất thải nhựa; Công văn số 402/UBND-NL2 ngày
20/01/2021của UBND tỉnh về việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 41 của Thủ
tướng Chính phủ về tổ chức thực hiện Chỉ thị số 41 của Thủ tướng Chính phủ về
quản lý chất thải rắn và tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 123/KH-UBND ngày
06/5/2019 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện phong trào “Chống rác thải
nhựa” trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 1085/KH-UBND ngày 20 tháng 5 năm
2019 của UBND huyện; công tác phan loại rác tại nguồn. UBND huyện ban
hành Kế hoạch tổ chức thực hiện với những nội dung như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Tiếp tục tuyên truyền công tác phân loại rác tại nguồn, xử lý rác thải hữu
cơ tại hộ gia đình nhằm giảm thiểu lượng rác đưa đi xử lý tại Nhà máy.
Tiếp tục tuyên truyền để các tổ chức, cá nhân nhận thức rõ về tác hại của
rác thải nhựa và túi nilon đối với môi trường, từ đó xây dựng hành vi, tạo thói
quen hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nilon khó phân hủy,
tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa
hướng đến mục tiêu lâu dài không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi
nilon khó phân hủy trong đời sống hàng ngày.
Tăng cường các biện pháp để quản lý chất thải rắn đồng bộ, hiệu quả.
2. Yêu cầu
- Việc tuyên truyền, phát động phong trào phân loại rác và "Chống rác
thải nhựa" phải đảm bảo được duy trì thường xuyên, sâu rộng và hiệu quả đến
mọi tầng lớp nhân dân.
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- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng phong trào phải thiết thực, hiệu quả,
tránh lãng phí, hình thức và phải đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên
địa bàn.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng
1.1. Nội dung:
- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về tác hại của rác thải
nhựa, túi nilon khó phân hủy đối với kinh tế - xã hội, môi trường và sức khỏe
con người; tuyên truyền về giảm thiểu chất thải nhựa, phân loại rác, xây dựng
phong trào chống rác thải nhựa; vận động người dân, cộng đồng dân cư hạn chế
hoặc không sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần (bao gồm túi ni-lông khó
phân hủy, bao gói nhựa thực phẩm, chai lọ nhựa, ống hút, hộp xốp đựng thực
phẩm, cốc và bộ đồ ăn…) để bảo vệ môi trường.
- Tuyên truyền, vận động người dân xây dựng thói quen, hành vi sử dụng
sản phẩm dễ phân hủy hoặc có thể tái chế, tái sử dụng để thay thế sản phẩm
nhựa dùng một lần và túi nilon khó phân hủy.
- Tuyên truyền, vận động các Siêu thị, Trung tâm Chợ Hội, cửa hàng, chợ
dân sinh, nhà hàng, khách sạn, quán nước, khu du lịch và các cơ sở sản xuất
kinh doanh, dịch vụ,… trên địa bàn cam kết giảm thiểu chất thải nhựa, hạn chế
sử dụng đồ nhựa dung một lần hoặc thay thế bằng các sản phẩm thân thiện với
môi trường; không cung cấp miễn phí túi ni long cho khách hàng, có thể chuyển
túi ni - lông khó phân hủy sang các loại túi thân thiện với môi trường.
- Tuyên truyền công tác phân loại rác tại nguồn; tiên phong, gương mẫu
thực hiện phân loại rác tại các cơ quan, đơn vị; chất thải nhựa và các chất thải
khác có thể tái chế không được để lẫn với chất thải hữu cơ; khuyến khích xây
dựng và thực hiện mô hình kiểu mẫu để làm cơ sở nhân rộng cho các cơ quan,
đơn vị trong lĩnh vực và địa bàn quản lý.
- Tuyên truyền thực hiện nghiêm Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày
07/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với
một số lĩnh vực về bảo vệ môi trường đến năm 2025 và những năm tiếp theo;
Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 13/5/2017 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc tăng
cường công tác vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa
bàn tỉnh; công tác thu gom, vận chuyển vã ử lý rác thải theo đúng quy định.
- Tuyên truyền, 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 và vận chuyển đến
nơi tái chế, xử lý theo quy định.
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1.2. Hình thức tuyên truyền:
- Đăng tải các hình ảnh, các nội dung liên quan về phong trào phân loại rác,
"Chống rác thải nhựa", các mô hình, biện pháp nâng cao quản lý chất thải rắntrên các
website của các ban, ngành, tổ chức đoàn thể, các địa phương, đơn vị.
- Phát tờ rơi, pa nô, áp phích.
- Thông qua các chương trình phát thanh trên phương tiện truyền thông.
- Xây dựng các phóng sự tuyên truyền.
- Lồng ghép nội dung tuyên truyền vào các buổi tập huấn về phân loại rác
tại nguồn.
- Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về tác hại của rác thải nhựa và đề xuất giải
pháp về chống rác thải nhựa, nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn.
- Xây dựng tiểu phẩm, hài kịch, tổ chức các buổi tuyên truyền lưu động,
xây dựng các cụm pano tuyên tuyền về phân loại rác, tác hại của rác thải nhựa và
cách phân loại xử lý.
2. Tổ chức các đợt ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom phân loại
rác thải và xử lý theo đúng quy định, phát động phong trào “Chống rác thải
nhựa”
- Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện: Tổ chức ra
quân làm vệ sinh môi trường, thu gom, phân loại rác thải nhựa mỗi tháng 1 lần
vào tuần cuối cùng của tháng; ngoài ra lồng ghép vào các đợt ra quân cao điểm
nhân các ngày lễ lớn về môi trường như Kỷ niệm Ngày môi trường Thế giới,
Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn…
- Lồng ghép chương trình ra quân thu gom, phân loại túi nilon khó phân
hủy và rác thải nhựa vào các phong trào đã phát động như Ngày Chủ nhật xanh,
phong trào “5 không 3 sạch” hoặc vào đợt ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường
định kỳ ít nhất 01 tháng 01 lần theo Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 15/3/2017
của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý
rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.
- Định kỳ tổ chức ra quân thu gom chất thải nhựa trên các sông, rạch, ao
hồ, kênh mương, khu vực ven biển… để hạn chế chất thải nhựa đổ ra đại dương
và môi trường.
Tùy theo điều kiện cụ thể ở từng địa phương, đơn vị để lựa chọn hoạt
động hưởng ứng phù hợp, cụ thể:
- Các cơ quan, đơn vị phát động phong trào không sử dụng chai nhựa
đựng nước, cốc, ống hút, bát, đũa nhựa dùng một lần trong các phòng làm việc
và trong các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và ngày lễ, ngày kỷ niệm và các sự
kiện khác ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn.
- Các trường học phát động các cuộc thi tìm hiểu về tác hại của rác thải
nhựa và giải pháp chống rác thải nhựa cho học sinh, sinh viên.
- Các xã, phường, thị trấn phát động tổ chức các cuộc thi, chương trình
văn nghệ với chủ đề về chống rác thải nhựa và bảo vệ môi trường giữa các thôn,
xóm, tổ dân phố; các chương trình thu gom, phân loại rác thải nhựa.
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3. Triển khai công tác phân loại rác tại nguồn, tái chế, tái sử dụng
chất thải nhựa và hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần; thu gom,
xử lý chất thải rắn theo đúng quy định.
- Phát động phong trào phân loại rác trong dân cư, tại các cơ quan, đơn vị.
Xây dựng hố xử lý rác hữu cơ, bố trí các thùng thu gom, phân loại rác tại các hộ
gia đình, công sở, trường học, cơ sở y tế và các khu vực công cộng như bến xe,
Trung tâm thương mại, siêu thị, chơ dân sinh, công viên, quảng trường, khu du
lịch, danh lam thắng cảnh. Phát động phong trào hạn chế sử dụng sản phẩm
nhựa dùng một lần như: sử dụng làn và hộp nhựa, hộp thủy tinh, sứ để đi chợ;
không sử dụng chai nhựa, cốc nhựa, ống hút nhựa dùng 1 lần trong các hội
nghị;…
- Tổ chức tập huấn về phân loại rác tại nguồn, tác hại của túi ni-lông khó
phân hủy đối với sức khỏe con người và môi trường.
- Tổ chức ký cam kết về thực hiện phân loại rác, hạn chế sử dụng túi ni –
lông.
- Tăng cường kiểm tra việc thu gom, tập kết và xử lý chất thải rắn theo
đúng quy định.
4. Báo cáo tình hình thực hiện phong trào và thi đua khen thưởng
Các phòng, ban, ngành, tổ chức đoàn thể, địa phương, đơn vị tổ chức sơ
kết, đánh giá kết quả thực hiện phong trào, gửi báo cáo kết quả thực hiện về
UBND huyện qua Phòng Tài nguyên và Môi trường trước ngày 25 tháng 11
hàng năm. Phòng Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, báo cáo UBND huyện và
Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 30/11.
5. Nhân rộng các mô hình điển hình:
Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện phong trào, lựa chọn ra các mô hình
điểm, đạt hiệu quả cao để nhân rộng.
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Kinh phí thực hiện Kế hoạch được sử dụng từ kinh phí sự nghiệp bảo vệ
môi trường và trong dự toán kinh phí chi thường xuyên hàng năm của các cơ
quan, đơn vị và các nguồn hợp pháp khác.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Tài nguyên và Môi trường
- Tổ chức Hội nghị triển khai, hướng dẫn thực hiện các nội dung về phân
loại rác, nâng cao công tác quản lý chất thải rắn, giảm thiểu chất thải nhựa.
- Tham mưu tổ chức ký cam kết và phát động phong trào phân loại rác tại
nguồn, hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, tăng cường tái chế, tái sử
dụng chất thải nhựa.
- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về tác hại của rác thải
nhựa, túi nilon khó phân hủy đối với kinh tế - xã hội, môi trường và sức khỏe
con người thông qua các hình thức như: tổ chức hội thảo, tọa đàm, phát tờ rơi; in
băng rôn, pano, áp phích treo pano áp phích tại các trung tâm, trụ sở cơ quan,
trục đường giao thông chính và các cụm dân cư;
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- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Văn hóa Truyền thông huyện phát sóng
các tin bài về các giải pháp nâng cao công tác quản lý chất thải rắn, phong trào
chống rác thải nhựa, hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần.
- Là cơ quan đầu mối, tham mưu giúp UBND huyện trong việc tiếp tục
phát động phong trào, triển khai tổ chức phong trào và sơ kết, tổng kết việc thực
hiện phong trào trên địa bàn huyện.
- Chủ trì, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra giám sát việc thực hiện quản lý
chất thải rắn, phong trào "Chống rác thải nhựa" và việc phân loại rác tại nguồn ở
các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn.
- Dự trù kinh phí tổ chức các nội dung theo Kế hoạch và đề xuất UBND
huyện bố trí nguồn kinh phí để thực hiện (Nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường
năm 2021).
2. Phòng Tài chính – Kế hoạch
Hướng dẫn các cơ quan đơn vị liên quan lập dự toán kinh phí, trình cấp có
thẩm quyền thẩm định, phê duyệt để triển khai thực hiện theo quy định của pháp
luật hiện hành.
Tham mưu UBND huyện bố trí kinh phí để tổ chức các nội dung theo kế
hoạch.
3. Phòng Giáo dục và Đào tạo
Tiếp tục phát động phong trào "Học sinh, sinh viên nói "KHÔNG" với sản
phẩm nhựa sử dụng một lần", tổ chức các hoạt động ngoại khóa; các cuộc thi tìm
hiểu trong học sinh về tác hại của việc sử dụng túi nilon khó phân hủy và sản
phẩm nhựa sử dụng một lần, các giải pháp về chống rác thải nhựa.
4. Phòng Kinh tế - Hạ tầng
Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tiếp tục tổ chức tuyên truyền, vận
động, khuyến khích các chủ cơ sở sản xuất, chủ các cửa hàng, siêu thị, trung tâm
thương mại đăng ký tham gia phong trào “Chống rác thải nhựa”.
5. Phòng Y tế:
Tiếp tục tổ chức tuyên truyền; vận động đăng ký tham gia phong trào
“Chống rác thải nhựa” tại các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm
theo lĩnh vực được phân công quản lý; tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ ăn
uống, giải khát (các nhà hàng, quán bia, giải khát, quán café, đồ ăn nhanh,…)
gắn với các đợt kiểm tra an toàn thực phẩm.
6. Phòng Văn hóa Thông tin
- Tiếp tục chỉ đạo ban quản lý khu du dịch Thiên Cầm, các khu di tích, các
đền, chùa, miếu treo các biển hiệu tuyên truyền "Chống rác thải nhựa", "Nói
không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần", "Hạn chế sử dụng túi nilon khó
phân hủy" ở những khu vực thích hợp như khu vực rửa đồ lễ, nhận đồ lễ, nơi để
xe… nhằm tuyên truyền về việc hạn chế sử dụng túi nilon khó phân hủy và các
sản phẩm nhựa sử dụng một lần.
- Tổ chức tuyên truyền, đăng tải các nội dung Kế hoạch này lên Cổng
Thông tin điện tử huyện.
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- Chỉ đạo Đài Truyền thanh các xã, thị trấn tuyên truyền các nội dung của
Kế hoạch này.
7. Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn, tuyên truyền các tổ chức, cá nhân về việc thu
gom, vận chuyển và xử lý chất thải nhựa từ bao gói thuốc bảo vệ thực vật, phân
bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y sau sử dụng theo Công văn số 1528/UBNDTNMT ngày 15/5/2019 của UBND huyện về việc thực hiện Kế hoạch số
252/KH-UBND ngày 11/8/2016 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện
Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT.
8. Trung tâm Văn hóa Truyền thông
- Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về các giải pháp
nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn, phong trào “Chống rác thải nhựa” trên
các phương tiện thông tin đại chúng.
- Kịp thời phản ánh tình hình triển khai thực hiện phong trào "Chống rác
thải nhựa" trên địa bàn huyện; phát hiện các tổ chức, cá nhân, mô hình hay, điển
hình và thiết thực để phổ biến, tuyên tryền nhân rộng.
9. Trung tâm Ứng dụng khoa học kỹ thuật và Bảo vệ cây trồng vật
nuôi
Đẩy mạnh việc nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sản xuất các sản phẩm có
thể phân hủy, tái sử dụng, thân thiện với môi trường thay thế túi ni lon và sản
phẩm nhựa dùng một lần.
10. Các Phòng, ban, ngành có liên quan
Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai thực hiện
phong trào “Chống rác thải nhựa” đảm bảo thiết thực, hiệu quả.
11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức, đoàn thể cấp
huyện:
Tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban ngành, chính
quyền các xã, thị trấn thực hiện công tác tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn
viên và nhân dân nâng cao nhận thức về công tác phân loại rác thải, thu gom, xử
lý rác thải theo đúng quy định; tác hại của việc sử dụng túi nilon và sản phẩm
nhựa dùng một lần; tham gia tích cực các phong trào vì môi trường và các đợt tổ
chức ra quân vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, phân loại rác thải nhựa và túi
nilon tại các khu dân cư và các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn.
Huyện đoàn Cẩm Xuyên nghiên cứu lồng ghép các nội dung thực hiện
phong trào "Chống rác thải nhựa" vào các hoạt động của Đoàn thanh niên.
Hội liên hiệp Phụ nữ huyện tăng cường công tác tuyên truyền và phát động
phong trào xuống các Chi hội và hội viên về phân loại rác; thu gom, xử lý rác thải
theo đúng quy định; tác hại của rác thải nhựa và hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa
dùng một lần, đặc biệt là túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt hằng ngày.
12. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn
Xây dựng Kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện các nội dung trên.
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Tổ chức tuyên truyền và phát động các phong trào trong nhân dân về việc
phân loại rác tại nguồn; thu gom, xử lý rác thải theo đúng quy định; chống rác
thải nhựa; ra quân và hưởng ứng phong trào phù hợp để tổ chức thực hiện.
Tổ chức ra quân vệ sinh môi trường định kỳ để thu gom, xử lý rác thải
theo đúng quy định đặc biệt là rác thải trên các sông suối, ao hồ, kênh mương,
ven biển, các điểm công cộng, trục đường giao thông nhằm đảm bảo môi trường.
Rà soát, đánh giá các điểm trung chuyển, điểm tập kết rác thải để có điều
chỉnh phù hợp nhằm đảm bảo môi trường, cảnh quan và các điều kiện khác.
Đánh giá, kiện toàn và định hướng các HTX Môi trường hoạt động hiệu quả và
bền vững.
Đánh giá kết quả thực hiện các nội dung theo kế hoạch này gửi UBND
huyện theo đúng quy định.
Yêu cầu các Phòng, ban, ngành liên quan, UBND các xã, thị trấn triển
khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trên. Trong quá trình tổ chức thực hiện
nếu có khó khăn, vướng mắc; các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Phòng
Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường
xem xét, quyết định./.
Nơi nhận:
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- TTr Huyện ủy;
- TTr HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- UBMTTQ và các Đoàn thể huyện;
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện;
- Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, TNMT./..

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Ngọc Hà
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