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KẾ HOẠCH 
Tổ chức hoạt động hưởng ứng “Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn” 

Trên địa bàn thành phố Sầm Sơn năm 2020 
 

        Thực hiện Kế hoạch số 196/KH-UBND ngày 15/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Thanh Hóa về t chức hoạt động hưởng ứng “ Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn” 

năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Đây là chiến dịch được Chương trình Môi trường Liên hợp 

quốc (UNEP) phát động trên phạm vi toàn cầu, tổ chức định kỳ vào tuần thứ 3 tháng 9 

hàng năm. Chủ đề Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2020 là “Cùng hành 

động để thay đổi thế giới” nhằm nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác bảo vệ 

môi trường, đặc biệt là công tác tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn nâng 

cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường. 

        Căn cứ tình hình thực tế của địa phương về công tác môi trường, nay UBND 

thành phố ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho 

thế giới sạch hơn năm 2020 trên địa bàn thành phố như sau: 

        I.MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU: 

        1. Mục đích: 

        - Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức và tầng lớp 

nhân dân trên địa bàn về ô nhiễm môi trường do sử dụng đồ nhựa và túi ni long khó 

phân hủy trong sinh hoạt, thay thế bằng sản phẩm thân thiện với môi trường; làm thay 

đổi từ nhận thức thành hành động. 

        - Tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, ban hành, đoàn thể, 

doanh nghiệp của thành phố và cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường. 

        - Huy động toàn dân tiếp tục tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, hưởng 

ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn bằng những hành động cụ thể: không đổ rác 

thải, chất thải bừa bãi không đúng nơi quy định, thu dọn vệ sinh xử lý rác triệt để; 

không săn bắt động vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng; không khai thác, đánh bắt, 

sử dụng cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên; xây dựng nền kinh tế tuần hoàn chất 

thải, chống rác thải nhựa trên cạn và đại dương. 

        2. Yêu cầu: 

        - Tất cả các xã, phường, các cơ quan, công sở, trường học, cơ sở y tế, ban quản lý 

các chợ, các đơn vị lực lượng vũ trang, các cơ sở sản xuất kinh doanh, nhà hàng, khách 

sạn, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tổ chức các hành động thiết thực hưởng ứng 

phong trào “Cùng hành động để thay đổi thế giới” như: ra quân tổng vệ sinh môi 

trường ở các cấp, các ngành; thu gom xử lý chất thải, phân loại và xử lý rác thải nhựa 

theo quy định; tích cực trồng cây xanh; bảo tồn và không săn bắt động vật quý hiếm. 
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        II. Kế hoạch thực hiện và phân công nhiệm vụ: 

        1. Giao phòng Tài nguyên và Môi trường: 

        - Cung cấp tài liệu để Trung tâm văn hóa thông tin thể thao và du lịch thành phố 

thực hiện công tác tuyên truyền. 

        - Lồng ghép nội dung tuyên truyền trồng cây xanh, giữ gìn vệ sinh xanh-sạch-đẹp; 

thu gom, tái chế rác thải nhựa; sử dụng hạn chế các các nguồn tài nguyên thiên nhiên; 

tuyên truyền người dân không săn bắt các loài động vật quý hiếm vào các chiến dịch, 

phong trào, lễ phát động ra quân tổng vệ sinh môi trường hưởng ứng các dịp lễ, tết, 

ngày môi trường thế giới… 

        - Tổ chức in ấn băng rôn, khẩu hiệu và giao cho Trung tâm văn hóa thông tin thể 

thao và du lịch để tổ chức treo tại các tuyến đường trong thành phố. 

        - Tổng hợp kết quả thực hiện của các đơn vị báo cáo UBND tỉnh, Sở Tài nguyên 

và Môi trường. 

        2. UBND các xã, phường: 

        - Tăng cường công tác tuyên truyền tới mọi tầng lớp nhân dân về tác hại của chất 

thải nhựa, thu gom xử lý chất thải, phân loại và xử lý rác thải nhựa theo quy định; tích 

cực trồng cây xanh. 

        - Xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai hưởng ứng phát động phong trào “Cùng 

hành động để thay đổi thế giới” tổ chức ra quân dọn vệ sinh môi trường đường phố, 

trong khu dân cư, phát quang bờ bụi, nạo vét cống rãnh; giữ gìn vệ sinh xanh-sạch-đẹp; 

phát động phong trào thu gom, tái chế rác thải nhựa, phân loại rác thải nhựa, túi ni long 

khó phân hủy mỗi tháng 1 lần vào chiều thứ 6 của tuần cuối cùng của tháng; sử dụng 

hạn chế các các nguồn tài nguyên thiên nhiên; tuyên truyền người dân không săn bắt 

các loài động vật quý hiếm. 

        - Báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố (qua phòng Tài nguyên và Môi 

trường) định kỳ 6 tháng/lần vào 30/6 và 30/12 hàng năm. 

        3. Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và du lịch thành phố: 

        - Tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin truyền thông 

biết về tác hại của chất thải nhựa, túi ni long khó phân hủy ảnh hưởng đến môi trường 

và sức khỏe của người dân; Đồng thời nâng cao nhận thức sử dụng sản phẩm thân 

thiện với môi trường. Tuyên truyền công tác sử dụng tiết kiệm các nguồn tài nguyên 

thiên nhiên, bảo vệ tài nguyên khoáng sản; bảo tồn và bảo vệ động vật hoang dã, quý 

hiếm có khả năng bị tuyệt chủng. 

        - Khuyến khích, biểu dương và khen thưởng đối với tổ chức, cá nhân có thành 

tích xuất sắc trong công tác phân loại, thu gom chất thải nhựa và túi ni long khó phân 

hủy. 

        4. Phòng Giáo dục và đào tạo:  

        - Phát động các cuộc thi tìm hiểu về tác hại của rác thải nhựa và giải pháp chống 

rác thải nhựa cho học sinh; tìm hiểu các loài động vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng 
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để nâng cao ý thức bảo vệ. Tổ chức các phong trào trồng cây xanh trong khuôn viên 

trường học, tượng đài, đài tưởng niệm…  

        - Huy động lực lượng học sinh tích cực tham gia hưởng ứng phong trào tổng vệ 

sinh môi trường, phân loại và thu gom riêng đối với chất thải nhựa và ni lông khó phân 

hủy tại các bãi biển, khuôn viên trường học, công sở hay tại địa phương; xây dựng 

chương trình cho học sinh về Bảo vệ môi trường với chủ đề “em yêu biển quê em”, 

định kỳ thu dọn vệ sinh thu gom rác thải tại bãi biển. 

        5. Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng thành phố: 

        - Chỉ đạo đơn vị Dịch vụ công ích thu gom rác thải, chất thải triệt để trên địa bàn 

đến nơi xử lý, xử lý đảm bảo không để gây phát tán ô nhiễm môi trường khu vực xung 

quanh, không để rác thải, túi ni lông rơi ra môi trường trong quá trình vận chuyển; thu 

gom riêng đối với chất thải nhựa và túi ni lông từ các cơ sở kinh doanh, hộ gia đình đã 

được phân loại để được xử lý theo quy định. 

        - Thực hiện việc thu gom xử lý nước thải về khu tập trung không để ứ đọng tràn 

lên đường phố, không chảy ra biển, không thải ra sông khi chưa được xử lý lắng lọc 

đảm bảo.  

        6. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, nhà hàng, khách sạn, hộ gia đình: 

        - Thực hiện phân loại, thu gom riêng các sản phẩm đã sử dụng được làm từ nhựa, 

bao bì, túi ni lông để xử lý theo quy đinh; đồng thời xây dựng thói quen, hành vi sử 

dụng sản phẩm dễ phân hủy hoặc có thể tái chế; nạo vét hố ga, cống rãnh định kỳ, xử 

lý nước thải nội bộ đảm bảo trước khi thải ra hệ thống chung của thành phố. 

        - Nghiêm cấm mua bán, sử dụng chế biến đồ ăn uống từ động vật hoang dã trái 

phép, sử dụng các loài động vật có nguy cơ bị tuyệt chủng vào việc chế biến ăn uống. 

        - Sử dụng tiết kiệm các nguồn tài nguyên thiên nhiên có khả năng bị cạn kiệt, 

trồng cây xanh trong khuôn viên các cơ sở kinh doanh và hộ gia đình. 

        7. Các tổ chức Đoàn thể của thành phố: 

        - Theo chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan, tổ chức, đoàn thể phát huy vai trò 

trách nhiệm, tăng cường sự phối hợp, tổ chức bằng nhiều hình thức, các chương trình 

hành động thiết thực đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn, nhằm nâng cao nhận thức 

và trách nhiệm của cộng đồng trong công tác phân loại, thu gom xử lý rác thải, nước 

thải; tầm quan trọng của các loài động vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng; sử dụng 

hợp lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên; xây dựng nền kinh tế tuần hoàn chất thải, 

chống rác thải nhựa trên cạn và đại dương. 

        III. Tổ chức thực hiện: 

       - Trên cơ sở kế hoạch chung của thành phố, theo chức năng, nhiệm vụ được phân 

công, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan chỉ đạo lập kế hoạch cụ thể để triển khai thực 

hiện. 

        - Khuyến khích biểu dương và khen thưởng đối với tổ chức, cá nhân có thành tích 

xuất sắc trong công tác bảo vệ môi trường. 
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        - Xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân chấp hành không tốt Luật bảo vệ môi 

trường, kế hoạch bảo vệ môi trường của thành phố đề ra. 

        Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Chiến dịch làm cho thế 

giới sạch hơn năm 2020” trên địa bàn thành phố, đề nghị các cơ quan, ban ngành, hội 

đoàn thể, đơn vị, UBND các xã, phường triển khai thực hiện nghiêm túc./. 

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- UBND tỉnh; 

- Sở Tài nguyên và môi trường;    (để b/cáo); 

- TT Thành ủy, TT HĐND thành phố;  

- CT,PCT UBND thành phố; 

- Các đơn vị có liên quan;                         (để t/hiện); 

- UBND các xã, phường; 

- Lưu; VT, TNMT(Tâm) 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phạm Văn Tuấn 
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