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KẾ HOẠCH 

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn  
trên địa bàn huyện Hữu Lũng năm 2019  

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 24/9/2019 của UBND tỉnh 
Lạng Sơn về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới 
sạch hơn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2019, Uỷ ban nhân dân huyện Hữu Lũng 
xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Chiến dịch Làm cho thế giới sạch 
hơn đến đông đảo cộng đồng dân cư trong việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm và 
đóng góp chung vào nhiệm vụ bảo vệ môi trường của tỉnh, nội dung chính là công 
tác thu gom, xử lý chất thải rắn, nước thải tại các khu đô thị, khu vực nông thôn;  

- Tăng cường phát động đến các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, cộng đồng 
dân cư tham gia vào công tác xã hội hóa về bảo vệ môi trường, hướng tới mục tiêu 
huyện Hữu Lũng phát triển kinh tế, an sinh xã hội bảo đảm hài hòa với bảo vệ môi 
trường sinh thái.  

2. Yêu cầu 

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch năm 2019 với chủ đề “Hành 
động địa phương, tác động toàn cầu” trên địa bàn huyện đảm bảo tiết kiệm, hiệu 
quả, thiết thực, tránh hình thức. Các hoạt động hưởng ứng trực tiếp nhằm góp phần 
giải quyết những vấn đề môi trường bức xúc, điểm nóng về ô nhiễm môi trường, 
đặc biệt là cùng hành động để chống lại ô nhiễm rác thải nhựa tại các huyện, thành 
phố trên địa bàn tỉnh;  

- Các cấp ủy, chính quyền xã đẩy mạnh công tác chỉ đạo, hướng dẫn thực 
hiện đảm bảo hoàn thành tiêu chí số 17 về Môi trường tại các xã điểm xây dựng 
nông thôn mới năm 2019; 

- Các hoạt động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn phải thu 
hút được sự quan tâm và tham gia tích cực của các cấp, các ngành, các tổ chức, 
doanh nghiệp và đông đảo cộng đồng dân cư. Tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân 
và cộng đồng thực hiện quyền và nghĩa vụ tham gia bảo vệ môi trường bằng những 
việc làm cụ thể, thiết thực. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN  

1. Xây dựng Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 03/02/2019 
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của Chính phủ về thống nhất quản lý nhà nước về chất thải rắn sau khi có hướng 
dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường. UBND xã, thị trấn tổ chức rà soát, đánh giá 
hiện trạng công tác phân loại, thu gom, xử lý, tái chế, tái sử dụng chất thải rắn sinh 
hoạt trên địa bàn. Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp tổng thể về chính sách, công 
nghệ, huy động nguồn lực của toàn xã hội nhằm giải quyết dứt điểm các vấn đề tồn 
tại liên quan đến công tác quản lý chất thải rắn tại địa phương. 

2. Các Phòng, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, UBND các 
xã, thị trấn, các tổ chức chính trị - xã hội theo chức năng, nhiệm vụ chủ động đề 
xuất xây dựng các cơ chế, chính sách, kế hoạch, giải pháp cụ thể, chỉ đạo các đơn 
vị trực thuộc đẩy mạnh thực hiện phong trào chống rác thải nhựa theo lời kêu gọi 
của Thủ tướng Chính phủ tại Bức thư số 161/LĐCP ngày 25/4/2019 và tại buổi Lễ 
ra quân phong trào chống rác thải nhựa ngày 09/6/2019; Quyết định số 582/QĐ-
TTg ngày 11/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án tăng cường 
kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi nilon khó phân hủy trong sinh hoạt 
đến năm 2020; Công văn phát động đẩy mạnh hưởng ứng phong trào chống rác 
thải nhựa trên địa bàn huyện Hữu Lũng số 942/UBND-TNMT ngày 23/9/2019 của 
UBND tỉnh. Lưu ý, mỗi xã, thị trấn xem xét rà soát đánh giá lựa chọn, giới thiệu 
tối thiểu 01 mô hình tiêu biểu về thu gom, xử lý, tái chế chất thải rắn, mô hình hạn 
chế rác thải nhựa hiệu quả, báo cáo gửi phòng Tài nguyên và Môi trường để tổng 
hợp báo cáo UBND huyện gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp và xem 
xét, nhân rộng mô hình. 

3. Các cơ quan truyền thông tăng cường thông tin, tuyên truyền về các hoạt 
động bảo vệ môi trường, các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch năm 2019, tập trung 
vào chủ đề chống rác thải nhựa, xử lý chất thải rắn sinh hoạt; xây dựng chuyên 
trang, chương trình cổ động, bài viết, phóng sự, clip tuyên truyền về bảo vệ môi 
trường, khích lệ, động viên những nơi làm tốt....; tổ chức treo băng rôn, pano, áp 
phích, khẩu hiệu về chủ đề bảo vệ môi trường tại các nơi công cộng, khu vực sinh 
hoạt cộng đồng, đường phố chính, trụ sở cơ quan, nơi đông người qua lại nhằm 
nhắc nhở người dân cùng hành động bảo vệ môi trường. 

4. Các Phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn tùy theo từng điều kiện cụ 
thể để tổ chức lễ phát động, lễ ra quân và các hoạt động thiết thực hưởng ứng 
Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019, góp phần giải quyết các vấn đề 
môi trường bức xúc, các điểm nóng về ô nhiễm môi trường thuộc trách nhiệm 
quản lý của địa phương; tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở có nguy cơ gây ô 
nhiễm môi trường cao; phối hợp với các nhà sản xuất, trung tâm thương mại, chợ, 
siêu thị,… tổ chức ngày hội tái chế với mục đích thu gom, thu hồi sản phẩm rác 
thải, đặc biệt là các chất thải nhựa và các chất thải rắn khó phân hủy khác; phát 
động và duy trì các phong trào bảo vệ môi trường tại cơ sở như: Ngày Thứ bảy tình 
nguyện, Ngày Chủ nhật xanh, Ngày không sử dụng túi nilon và sản phẩm nhựa sử 
dụng một lần, tổ chức Ngày hội tái chế, Ngày hội sống xanh, thi làm sản phẩm tái 
chế...v.v. Tập trung các hoạt động làm sạch môi trường, đặc biệt đối với UBND 
các xã tập trung chỉ đạo các cơ quan đơn vị,…hỗ trợ tổng vệ sinh môi trường (thu 
gom, xử lý chất thải; làm nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước, vệ sinh thường xuyên 
chuồng chăn nuôi gia súc, gia cầm,…) góp phần thực hiện hoàn thành tiêu chí số 



 3 

17 về Môi trường tại các xã điểm phấn đấu về đích xây dựng nông thôn mới năm 
2019, cao điểm từ ngày 15/9 đến ngày 30/9/2019. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các Phòng, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, các các 
doanh nghiệp trên địa bàn huyện theo chức năng, nhiệm vụ chủ động đồng loạt 
xây dựng kế hoạch triển khai các nội dung của Kế hoạch này. Đồng thời, chủ động 
liên hệ, trao đổi, phối hợp chặt chẽ với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện để 
tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng Chiến dịch năm 2019.  

2. UBND các xã, thị trấn: 

- Xây dựng kế hoạch triển khai các nội dung của Kế hoạch này; 

- Phát huy vai trò của hệ thống chính trị trong công tác chỉ đạo, điều hành 
thực hiện tiêu chí môi trường (tiêu chí số 17) trong xây dựng nông thôn mới;  

- Tuyên truyền, hướng dẫn Nhân dân xây dựng các công trình các công trình 
bảo vệ môi trường tại gia đình (nhà tiêu hợp vệ sinh, chuồng trại, biện pháp thu 
gom xử lý nước thải,…) phù hợp với điều kiện thực tế. 

- Tích cực vận động nhân dân làm tốt công tác vệ sinh môi trường xung 
quanh khu vực sinh sống để đảm bảo theo tiêu chuẩn nông thôn mới; triển khai thu 
gom rác thải, chất thải tại các khu vực trung tâm tập trung đông dân cư (Đối với 
các hộ nhà ở riêng lẻ thì tự thu gom rác thải để đốt, xử lý); thường xuyên vệ sinh 
đường làng ngõ xóm (tối thiểu 01 lần/tháng), bổ sung nội dung bảo vệ môi trường 
vào hương ước, quy ước của thôn, bản; cải tạo chuồng trại, khu vực chăn nuôi bảo 
đảm sạch sẽ. 

- Hướng dẫn các cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện đầy đủ các quy định về 
bảo vệ môi trường (trường hợp các cơ sở cố tình không thực hiện sẽ xử lý theo luật 
định). 

3. Trung tâm Văn hoá, thể thao và truyền thông tập trung, tăng cường 
đưa tin tuyên truyền về mục đích và ý nghĩa của Chiến dịch làm cho thế giới sạch 
hơn đặc biệt về quản lý rác thải tại khu vực nông thôn; kêu gọi cộng đồng tham 
gia, hưởng ứng Chiến dịch; định hướng dư luận xã hội ủng hộ, biểu dương người 
tốt, việc tốt trong công tác bảo vệ môi trường; đồng thời phê phán những biểu hiện 
tiêu cực, những hành vi gây ô nhiễm môi trường, vi phạm pháp luật bảo vệ môi 
trường. 

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện: 

- Chủ động liên hệ lựa chọn 01 xã điểm phấn đấu về đích xây dựng nông 
thôn mới năm 2019 để tổ chức các hoạt động ra quân phát động hưởng ứng Chiến 
dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019 bằng các hoạt động cụ thể như: Huy 
động lực lượng đoàn viên, thanh niên và Nhân dân ra quân tổng vệ sinh thu gom 
xử lý rác thải, xây dựng nhà tiêu, cải tạo chuồng chăn nuôi gia súc đảm bảo hợp vệ 
sinh,…góp phần đẩy nhanh thực hiện hoàn thành Tiêu chí số 17 về Môi trường trong 
xây dựng nông thôn mới, gắn với tuyên truyền phong trào "Chống rác thải nhựa"; 
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- Cung cấp tài liệu, thông tin cho các cơ quan, đơn vị để phối hợp hưởng ứng 
Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019 khi có yêu cầu. 

- Trực tiếp tổng hợp, dự thảo báo cáo kết quả hưởng ứng Chiến dịch làm cho 
thế giới sạch hơn năm 2019 gửi UBND huyện trước ngày 04 tháng 10 năm 2019 để 
báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường. 

4. Kết thúc các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn 
năm 2019, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn báo cáo kết quả thực hiện 
về UBND huyện (thông qua Phòng Tài nguyên và Môi trường) trước ngày 03 
tháng 10 năm 2019 để tổng hợp (Có mẫu Đề cương báo cáo và Khẩu hiệu tuyên 
truyền kèm theo Kế hoạch này). 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho 
thế giới sạch hơn trên địa bàn huyện Hữu Lũng năm 2019, đề nghị các Phòng, ban, 
ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, 
đơn vị, doanh nghiệp tổ chức triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:             
- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh; 
- TT.Huyện ủy, HĐND huyện; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 
- UBMTTQ và đoàn thể xã hội huyện; 
- Các Phòng, ban, ngành; 
- Trung tâm Văn hoá, thể thao và truyền thông huyện; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện; 
- C, PCVP UBND huyện; 
- Lưu: VT. 

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

 

 

 
Bùi Quốc Khánh 



PHỤ LỤC 01 
Một số khẩu hiệu tuyên truyền 

Chủ đề Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019 
(Kèm theo Kế hoạch số 222/KH-UBND ngày 27/9/2019 của UBND huyện Hữu Lũng) 

 

1. Sử dụng đồ nhựa, túi ni-lông là gây hại cho sức khoẻ con người; 

2. Hãy kiểm soát rác thải nhựa - Vấn đề cấp bách toàn cầu; 

3. Bảo vệ môi trường là bảo vệ sức khỏe con người; 

4. Chúng ta từ chối nhựa dùng một lần và túi ni-lông khó phân hủy; 

5. Rác là nguồn gây ô nhiễm, hãy làm sạch rác ở mọi nơi. 
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PHỤ LỤC 02 
Mẫu Đề cương báo cáo 

(Kèm theo Kế hoạch số       /KH-UBND ngày      /9/2019 của UBND huyện Hữu Lũng) 
 
ĐƠN VỊ……………………………… 
  

Số:        /…………… 
V/v báo cáo kết quả thực hiện Chiến dịch 

Làm cho thế giới sạch hơn 2019 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
      …………, ngày     tháng       năm 2019 

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN 
CHIẾN DỊCH LÀM CHO THẾ GIỚI SẠCH HƠN NĂM 2019 

 

Tên đơn vị: 

Địa chỉ: 

Tên người liên hệ:    Email:   Điện thoại: 

Các nội dung chính của báo cáo: 

1. Công tác chỉ đạo thực hiện: (Nêu rõ các Văn bản chỉ đạo của Quý đơn vị trên 
địa bàn triển khai Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn và các văn bản có liên quan). 

2. Chi tiết hoạt động: (Bao gồm các hoạt động truyền thông, các hoạt động tại 
hiện trường; các hoạt động phát hiện, biểu dương…) 

- Mô tả hoạt động 

- Nơi diễn ra 

- Mục đích 

- Các vấn đề tập trung giải quyết 

- Tác động với cộng đồng 

- Các sáng kiến so với các năm trước 

-…….. 

3. Kết quả các hoạt động (biểu mẫu kèm theo): 

- Số đơn vị tham gia (quận/huyện; công ty/doanh nghiệp; trường học.): 

- Số người tham gia: 

- Tổng lượng rác thu gom, xử lý (tính theo m3 hoặc tấn): 

- Tổng chiều dài rãnh được khoi thông (m): 

- Tổng các công trình cấp thoát nước (hoặc công trình bảo vệ môi trường được duy 
tu, bảo dưỡng…): 

- Tổng số cây xanh được trồng mới (tổng số cây hoặc ha…) 

- Diện tích cây xanh được chăm sóc (ha): 

- Tổ chức các buổi mít tinh, cổ động, tập huấn, hội thảo, cuộc thi..: 

- Các hoạt động truyền thông, truyền hình: bài viết, phóng sự, tuyên truyền…: 

- Các hình thức khác…  

4. Những đề xuất, kiến nghị…  

5. Hình ảnh kèm theo:  

Ghi chú: báo cáo nhanh (kèm hình ảnh) gửi về địa chỉ email: 
ngothecuongtnmt@gmail.com



BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN HƯỞNG ỨNG CHIẾN DỊCH LÀM CHO THẾ GIỚI SẠCH HƠN 2019 

 

STT 
Tên đơn vị 

(xã, thị trấn, doanh 
nghiệp…) 

Tổng số người  
tham gia 

Khơi thông 
cống rãnh (m) 

Tổng số rác thu  
gom, xử lý  

(m3 hoặc tấn) 

Vệ sinh  
giếng nước, công 

trình xử lý… 
(chiếc) 

Phát quang bụi 
rậm, đường 
giao thông…  

(km) 

Trồng và 
chăm sóc  
cây xanh 

(cây hoặc ha) 

Hoạt  
động khác… 

1 
        

2 
        

… 
        

 
Tổng cộng 
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