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KẾ HOẠCH 

Tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trƣờng hƣởng ứng  

Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2020 

 

Thực hiện kế hoạch số 196/KH-UBND ngày 15/9/2020 của UBND tỉnh 

Thanh Hoá về việc tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường hưởng ứng Chiến 

dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2020, UBND huyện Quảng Xương lập kế 

hoạch tổ chức các hoạt động BVMT hưởng ứng Chiến dịch làm cho Thế giới sạch 

hơn năm 2020 trên địa bàn huyện với các nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU. 

1. Mục đích. 

Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trong 

huyện về tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường (BVMT). Với chủ đề 

Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm nay là: “Cùng hành động để thay đổi 

thế giới” nhằm kêu gọi mọi người chung tay có những hành động cụ thể, thiết thực 

vì môi trường để tạo nên một sự thay đổi lớn cho môi trường toàn cầu. 

2. Yêu cầu. 

 - Tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường hưởng ứng Chiến dịch làm cho 

Thế giới sạch hơn năm 2020 được diễn ra đồng bộ, có sự phối hợp chặt chẽ của các 

cấp, các ngành, đến từng cơ sở sản xuất kinh doanh, khu dân cư, các tầng lớp nhân 

dân với các hoạt động thiết thực, hiệu quả để nâng cao nhận thức về công tác 

BVMT. 

- Các hoạt động bảo vệ môi trường hưởng ứng Chiến dịch được thực hiện 

phù hợp với điều kiện thực tế, đảm bảo diễn ra sôi nổi, ý nghĩa, thiết thực, tiết 

kiệm. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN. 

Toàn huyện tập trung chỉ đạo, động viên toàn dân tích cực tham gia công tác 

BVMT, duy trì và nâng cao tiêu chí môi trường Huyện Nông thôn mới: 

- Tuyên truyền sâu rộng đến các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân chấp 

hành nghiêm Luật bảo vệ môi trường năm 2014; Luật đa dạng sinh học 2008 và 

các văn bản dưới luật...Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tường Chính 

phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về BVMT,  Nghị quyết số 05-NQ/TU 

ngày 18/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường đến năm 2020, định hướng đến năm 



2025; kế hoạch số: 76/KH-UBND ngày 16/3/2020 của UBND tỉnh Thanh Hoá về 

quản lý rác thải nhựa đại dương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030. 

- Tổ chức tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng từ 

huyện đến cơ sở; đưa tin, bài, ảnh về các hoạt động BVMT và chủ đề của Chiến 

dịch để các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân biết và tham gia các hoạt động. 

- Tích cực tuyên truyền toàn dân tham gia thực hiện tốt các nội dung kế 

hoạch BVMT năm 2020; đồng thời xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi 

vi phạm về môi trường theo qui định. 

- Chỉ đạo, động viên nhân dân thực hiện tốt việc thu gom, phân loại rác thải 

ngay tại hộ gia đình, trước khi đưa ra điểm tập kết rác thải. Hạn chế việc sử dụng 

túi nilong, sản phẩm nhựa dùng 1 lần. 

- Một số xã còn lại sớm hoàn chỉnh phương án hợp đồng với đơn vị chức 

năng để thu gom, vận chuyển rác thải rắn sinh hoạt đem đi xử lý tại bãi rác Đông 

Nam của tỉnh. 

- Đầu tư, mở rộng mô hình thu gom, vận chuyển, xử lý bao bì thuốc BVTV 

trên toàn bộ diện tích SX nông nghiệp của huyện. 

- Chỉ đạo các xã, thị trấn triển khai thực hiện hiệu quả công tác thu gom, xử 

lý rác thải trên hệ thống kênh mương trên địa bàn huyện. 

2.1.  Các ngành cấp huyện. 

2.1.1. Phòng Tài nguyên và Môi trƣờng: 

- Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể huyện hướng dẫn, kiểm tra, đôn 

đốc, chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo 

dục nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường để các tổ chức (đặc biệt là các cơ sở 

sản xuất kinh doanh) và mọi người dân tự giác tham gia chấp hành tốt Luật bảo vệ 

môi trường năm 2014; Nghị quyết số 24/NQ-TW ngày 3/6/2013 hội nghị lần thứ 7 

BCH TW khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý 

tài nguyên và bảo vệ môi trường; thực hiện có kết quả kế hoạch BVMT năm 2020 

của UBND huyện. 

- Thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, các cơ sở SXKD, dịch vụ 

chấp hành nghiêm luật BVMT. 

2.1.2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

 Chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn các chủ trang trại, gia trại chăn nuôi tập trung 

thực hiện nghiêm túc việc tiêu độc khử trùng, phòng chống dịch bệnh; vệ sinh 

chuồng trại, xây dựng các công trình xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn môi trường. Xử 

lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường; quản lý tốt việc sản xuất, sử dụng hoá chất, 

thuốc bảo vệ thực vật, phân bón nông nghiệp (chú trọng việc thu gom, xử lý bao bì 

đựng thuốc BVTV), các chất kích thích sinh trưởng cây trồng, chế biến thuỷ sản để 

sản phẩm nông nghiệp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; thực hiện tốt việc quản 

lý, trồng mới, chăm sóc, bảo vệ rừng phòng hộ ven biển, rừng sản xuất.  

2.1.3. Phòng y tế: 



- Chỉ đạo và tổ chức phun thuốc tiêu độc khử trùng tại các cơ quan, đơn vị, 

trường học, nhà hàng, các cơ sở sản xuất thực phẩm, nơi họp chợ, các lò giết mổ, 

các trang trại chăn nuôi trên địa bàn. 

- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm 

đối với các cơ sở kinh doanh ăn uống, cơ sở giết mổ gia súc gia cầm. 

2.1.4. Phòng giáo dục và đào tạo. 

Chỉ đạo các trường học trong huyện tổ chức cho học sinh, sinh viên tổng vệ 

sinh khuôn viên trường học, khơi thông cống rãnh, trồng thêm cây xanh; duy trì 

hàng tuần có 1 ngày tổ chức học sinh, sinh viên thực hiện tổng vệ sinh khu vực 

trường học; hăng hái hưởng ứng phong trào “Nói không với túi ni lông và chất 

thải nhựa dùng 1 lần” 

2.1.5. Phòng Văn hoá và thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể 

thao và Du lịch huyện:  

- Tổ chức phát, đưa tin bài thường xuyên tuyên truyền các nội dung của kế 

hoạch này và về luật BVMT, các văn bản pháp luật quy định về môi trường để mọi 

người dân được biết, để thực hiện hưởng ứng. Kịp thời đưa tin biểu dương những 

cá nhân, tập thể làm tốt công tác BVMT, phản ánh những cơ sở, cá nhân gây ô 

nhiễm môi trường. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách 

nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân về BVMT. 

- Chỉ đạo các xã, thị trấn treo khẩu hiệu, pa nô, áp phích tuyên truyền hưởng 

ứng Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2020 với chủ đề “Cùng hành 

động để thay đổi thế giới” tại công sở, các trục đường chính, khu dân cư tập 

trung; tổ chức các hoạt động cụ thể, thiết thực hưởng ứng Chiến dịch làm cho Thế 

giới sạch hơn năm 2020. 

- Chỉ đạo Đài truyền thanh xã, thị trấn tổ chức phát, đưa tin bài thường 

xuyên và kịp thời, tuyên truyền sâu rộng các hoạt động hưởng ứng thực hiện tốt kế 

hoạch.  

2.1.6. Các ban, ngành trong chƣơng trình phối hợp hành động BVMT. 

Đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội: Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ 

được giao chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trực thuộc triển khai 

các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2020; động 

viên hội viên của mình thực hiện tốt kế hoạch BVMT năm 2020 của UBND huyện. 

          - Uỷ ban MTTQ huyện, Ban Dân vận huyện ủy, Ban Tuyên giáo huyện ủy; 

Liên đoàn lao động huyện, Hội Cựu chiến binh huyện căn cứ vào các nội dung 

chương trình phối hợp hành động về BVMT đã được phê duyệt, tổ chức lồng ghép 

các hoạt động hưởng ứng tích cực và có hiệu quả. 

- Huyện đoàn TNCS Hồ Chí Minh chỉ đạo các cấp bộ Đoàn phối hợp với 

các ngành chức năng huy động lực lượng thanh niên ở cơ sở thực hiện Chương 

trình “Dòng sông không rác thải”. Tăng cường hoạt động của các câu lạc bộ thanh 



niên xung kích với BVMT trong phong trào tổng vệ sinh môi trường toàn huyện và 

đảm bảo phong trào được duy trì thường xuyên. 

- Hội liên hiệp phụ nữ huyện phát động các hội viên thực hiện Chương trình 

“Đường Hoa”; phong trào "Sạch làng, tốt ruộng, sạch môi trường", hạn chế túi 

nilon đi chợ; Tuyên truyền vận động đến 100 % các hộ gia đình hội viên phụ nữ 

hiểu được ý nghĩa của nước sạch - môi trường sạch đối với sức khoẻ của con 

người. 

- Hội nông dân huyện tổ chức tuyên truyền, vận động nông dân thu gom rác 

thải trên đường, khu vực công cộng, đặc biệt chú trọng việc thực hiện Chương 

trình “Cánh đồng không bao bì thuốc BVTV” và phong trào “Nói không với túi ni 

lông và chất thải nhựa dùng 1 lần” 

2.2. UBND các xã, thị trấn: 

- Tổ chức chiến dịch tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm 

cho Thế giới sạch hơn năm 2020 với chủ đề “Cùng hành động để thay đổi thế 

giới”; vận động người dân thực hiện duy trì công tác tổng vệ sinh môi trường 1 

lần/tuần tại khu vực nông thôn, khu vực đô thị (chú trọng khu vực ven biển): Thu 

gom, phân loại rác thải tại nguồn; trồng và chăm sóc cây xanh; nạo vét kênh 

mương, khơi thông cống rãnh; phát quang bụi rậm. 

- Tổ chức và chỉ đạo treo băng zôn, pa nô, ap phich tuyên truyền về các hoạt 

động hưởng ứng Chiến dịch. 

- Chỉ đạo đài tryền thanh xã tăng cường đưa tin, bài tuyên truyền, phổ biến 

kế hoạch hưởng ứng Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2020. Biểu dương 

những cá nhân, tập thể làm tốt công tác BVMT, phản ánh, phê bình những cơ sở, 

cá nhân gây ô nhiễm môi trường. 

- Thành lập các tổ tự quản về vệ sinh môi trường, kiểm tra đôn đốc các hộ 

gia đình, tổ chức, cá nhân thực hiện các quy định về giữ gìn vệ sinh môi trường. 

Niêm yết quy định về giữ gìn vệ sinh ở nơi công cộng. 

- Chỉ đạo công tác cải tạo và xây dựng bổ sung các nhà vệ sinh công cộng, 

hệ thống tiêu thoát nước mưa, nước thải. 

2.3. Các cơ sở sản xuất kinh doanh: 

- Tổ chức treo băng zôn, pa nô, ap phich tuyên truyền về Chiến dịch làm cho 

Thế giới sạch hơn năm 2020, về phong trào chống rác thải nhựa; thực hiện tổng vệ 

sinh trong khuôn viên cơ sở và khu vực xung quanh trong những ngày ra quân phát 

động chiến dịch và duy trì thường xuyên công tác này trong, sau Chiến dịch. 

- Đối với các doanh nghiệp đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động 

môi trường, xác nhận kế hoạch BVMT hoặc đề án BVMT, yêu cầu phải thực hiện 

nghiêm các nội dung trong quyết định. 

- Đối với các doanh nghiệp có dự án đầu tư mới, yêu cầu thực hiện nghiêm 

Luật BVMT, xây dựng đầy đủ các công trình quản lý, xử lý môi trường; 



- Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khác phải có trách nhiệm 

thực hiện đầy đủ các giải pháp phòng ngừa, hạn chế các tác động xấu đối với môi 

trường và các giải pháp xử  lý ô nhiễm môi trường từ  hoạt động của mình gây ra. 

2.4. Các hộ gia đình: 

- Tham gia tổng vệ sinh môi trường khu phố, đường làng, ngõ xóm, nơi công 

cộng, khơi thông cống rãnh, trồng cây xanh...vào ngày ra quân hưởng ứng Chiến 

dịch và duy trì thường xuyên làm vệ sinh môi trường của gia đình mình hàng ngày 

trong năm. Thực hiện việc hạn chế sử dụng túi nilong, sản phẩm nhựa dùng 1 lần. 

- Không vứt rác bừa bãi, thu gom, đổ rác đúng nơi quy định. Không đổ nước 

thải ra đường làng, đường phố, các nơi công cộng; Không để vật nuôi gây mất vệ 

sinh nơi công cộng. 

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN. 

Từ nay đến ngày 20/9/2020, tất cả các đơn vị đồng loạt tổ chức ra quân tổ 

chức triển khai thực hiện các hoạt động như đã nêu trên. 

Thủ trưởng các phòng, ban ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, 

tổ chức kiểm tra việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch tại đơn vị và 

tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện (qua phòng Tài nguyên và 

Môi trường) trước ngày 25/9/2020 để tổng hợp báo cáo tỉnh theo qui định./. 

 

Nơi nhận:                                           

- Sở Tài nguyên & MT (để báo cáo);                                       
- TT H. uỷ, HĐND, UBND  huyện (để báo cáo); 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (để b/c); 
- Các phòng, ban, ngành cấp huyện (để thực hiện);  
- UBND các xã, thị trấn (để thực hiện);                                               
- Các cơ quan trên địa bàn huyện (để thực hiện);                                     

- Lưu VT, TNMT.                                                                                                                

  

 

                  KT. CHỦ TỊCH 

                 PHÓ CHỦ TỊCH  
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