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KẾ HOẠCH
Tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa năm 2021
_________________

Thực hiện Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 18/3/2021 của UBND tỉnh
Sơn La về việc triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về
phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025”. Sở Công Thương xây dựng
kế hoạch tổ chức các hoạt động Tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa năm
2021 với các nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, các chủ cơ sở
sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và nhân dân trên địa bàn tỉnh Sơn La 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; 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
bảo vệ môi trường.
- Phổ biến, tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của cộng đồng về
bảo vệ môi trường, thay đổi hành vi, thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng 1 lần,
túi nilon khó phân hủy góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe
con người và môi trường sinh thái.
- Vận động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các chủ cơ
sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và nhân dân trên địa bàn tỉnh Sơn La tích c ực tham
gia các hoạt động hưởng ứng phong trào "phòng, chống rác thải nhựa".
2. Yêu cầu
- Tuyên truyền đầy đủ, kịp thời các văn bản của Trung ương, của tỉnh, về
công tác phòng, chống rác thải nhựa, nguy cơ ô nhiễm của rác thải nhựa, thay
đổi thói quen sử dụng, thải bỏ các sản phẩm nhựa, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả,
thiết thực, tránh hình thức, lãng phí.
- Tổ chức thực hiện các nội dung kế hoạch đảm bảo hiệu quả, thiết thực,
thu hút đông đảo các tổ chức, cá nhân hưởng ứng bằng những việc làm cụ thể,
hạn chế sử dụng túi nilon khó phân hủy, sử dụng các sản phẩm thân thiện với
môi trường, góp phần bảo vệ môi trường
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II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN
1. Nội dung
- 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.
- Giảm sử dụng túi nilon, thay thế bằng các túi, bao bì dùng được nhiều lần tại
các chợ, Trung tâm thương mại, siêu thị phục vụ cho mục đích sinh hoạt.
2. Đối tượng
Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các đơn vị cơ
quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố;
Các cơ sở kinh doanh, người tiêu dùng tại các trung tâm thương mại, chợ,
siêu thị trên địa bàn tỉnh.
3. Hình thức thực hiện
3.1. Tuyên truyền bằng phóng sự chuyên đề trên các phương tiện
thông tin đại chúng
- Xây dựng phóng sự chuyên đề về tác hại của rác thải nhựa; tuyên truyền
giảm sử dụng túi nilon khó phân hủy.
- Phát sóng trên đài truyền hình Sơn La.
- Đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Sở, UBND các huyện, Thành phố,
Ban quản lý chợ; đăng tải trên phương tiện truyền thanh, truyền hình tại các chợ, siêu
thị, trung tâm thương mại, siêu thị.
3.2. Tuyên truyền bằng băng giôn
Treo băng giôn với các khẩu hiệu về tác hại của rác thải nhựa; tuyên truyền giảm
sử dụng túi nilon tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn các huyện, thành
phố.
3.3. Thiết kế, phát cuốn sổ tay về tác hại của rác thải nhựa
Phát sổ tay tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa cho các hộ kinh doanh,
người tiêu dùng tại các Trung tâm thương mại, siêu thị và chợ trên địa bàn các
huyện, Thành phố Sơn La.
3.4. Phát các loại vật dụng thay thế túi nilon, tái sử dụng được nhiều lần
Phát làn nhựa thay thế cho sử dụng túi nilon dùng một lần cho người tiêu dùng
tại các Trung tâm thương mại, siêu thị và chợ trên địa bàn các huyện, Thành phố
Sơn La.
4. Phạm vi và thời gian thực hiện
- Phạm vi: Trên địa bàn toàn tỉnh Sơn La
- Thời gian: Quý III/2021
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4. Dự toán kinh phí:
Tổng kinh phí: 200.000.000,đ
Số tiền bằng chữ: Hai trăm triệu đồng.
(Có biểu dự toán chi tiết kèm theo)
III. NGUỒN KINH PHÍ
Nguồn kinh phí Sự nghiệp môi trường năm 2021 đã giao tại Quyết định
số 248/QĐ-SCT ngày 23/12/2020 của Sở Công thương.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đối với Ủy ban nhân dân các huyện, Thành phố
Đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng Kinh tế hạ tầng,
phòng kinh tế phối hợp với các phòng liên quan tổ chức tiếp nhận, phối hợp
chuyển giao tài liệu tuyên truyền cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ, siêu thị,
trung tâm thương mại, chợ trên địa bàn huyện, thành phố
2. Đài Phát thanh truyền hình tỉnh Sơn La
Phối hợp xây dựng các tin bài, tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật
của Nhà nước liên quan đến công tác bảo vệ môi trường, phòng, chống rác thải
nhựa trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh;
3. Giao các phòng, đơn vị thuộc Sở Công thương
3. 1. Thanh tra Sở
- Chủ trì tham mưu triển khai thực hiện Kế hoạch, tổ chức các hoạt động
tuyên truyền đảm bảo chất lượng và tiến độ công việc theo chương trình đề ra;
- Đầu mối liên hệ với các đơn vị có liên quan chuẩn bị nội dung, các điều
kiện, cơ sở vật chất để phục vụ cho công tác tuyên truyền
- Thiết kế maket, xây dựng nội dung tin bài, phóng sự nội dung tuyên truyền
- Sử dụng, thanh quyết toán kinh phí đảm bảo đúng chế độ quy định hiện
hành của nhà nước.
- Báo cáo kết quả triển khai thực hiện kế hoạch
3.2. Phòng Quản lý Thương mại và Hợp tác quốc tế
- Phối hợp với Thanh tra Sở liên hệ với các đơn vị có liên quan chuẩn bị nội
dung, các điều kiện, cơ sở vật chất để phục vụ cho các hoạt động truyên truyền.
- Phối hợp thiết kế maket, xây dựng nội dung tin bài, phóng sự tuyên truyền
3.3. Văn phòng Sở
- Phối hợp xây dựng dự toán kinh phí, làm các thủ tục trình cơ quan có thẩm
quyền phê duyệt và cấp kinh phí theo quy định.
- Phối hợp với Thanh tra Sở, Phòng Quản lý thương mại và Hợp tác quốc tế
triển khai các nội dung tuyên truyền.
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3.4. Phòng Kế hoạch, Tài chính, Tổng hợp
- Thẩm định dự toán kinh phí, làm các thủ tục trình cơ quan có thẩm quyền
cấp kinh phí, quản lý và thanh quyết toán kinh phí theo quy định.
Trên đây là kế hoạch tổ chức các hoạt động Tuyên truyền về phòng, chống
rác thải nhựa năm 2021của Sở Công Thương. Đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn
vị quan tâm, phối hợp tổ chức triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:

- UBND tỉnh; (B/c)
- Sở Tài chính;
- UBND các huyện, Thành phố;
- Phòng KTHT các huyện, TP;

GIÁM ĐỐC

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Lưu VT, TTr.

Phạm Thị Doan

