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KẾ HOẠCH
Phát động phong trào thi đua chuyên đề 
“ Đổi rác thải nhựa lấy nhu yếu phẩm”

Hưởng ứng Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 19/8/2019 của ủy ban 
nhân dân tỉnh Kiên Giang về tổ chức phát động phong trào thi đua “Cán bộ, 
công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 -  2025.

Thực hiện Công văn số 540-CV/HƯ ngày 19/8/2019 của Ban Thường vụ 
Huyện ủy, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động không sử dụng sản phấm nhựa 
dùng một lần.

Căn cứ Kế hoạch số 96-KH/HU ngày 28/01/2019 của Ban Thường vụ 
Huyện ủy, phát động thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ 'các cấp tiến tới Đại 
hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020- 2025

UBND huyện xây dựng Kế hoạch phát động phong trào thi đua chuyên đề 
“Đôi rác thải nhựa lây nhu yêu phâm” với chủ đê thi đua “Đảm bảo vệ sinh môi 
trường, không có rác thải nhất là rác thải nhựa”, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
Ngăn ngừa, hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi 

trường do sản phẩm từ nhựa dùng một lần và túi nilon khó phân hủy gây ra. 
Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đoi 
khí hậu; vận động, kêu gọi sự tham gia tích cực, chủ động của cán bộ, hội viên 
phụ nữ và người dân trong việc thu gom và tham gia xử lý rác thải nhựa.

Hạn chế việc sử dụng các sản phẩm từ nhựa trong các hoạt động cơ quan, 
đơn vị và nhân dân về nguy cơ ô nhiễm nhựa, ni lông nhằm thay đổi thói quen 
sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần trong sinh 
hóạt hàng ngày, nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ việc sử dụng các sản 
phẩm từ nhựa và nilon. Giảm thiểu ô nhiễm nhựa và nilon, phát huy mọi nguồn 
lực thực hiện có hiệu quả việc ngăn chặn ô nhỉễm từ nhựa và nilon.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp Hội, cán bộ, hội viên phụ nữ và 
nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về bảo 
vệ môi trường trong sản phẩm sử dụng nhựa dùng một lần và túi nilon khó phân 
hủy. Tích cực xây dựng mô hình “Chống rác thải nhựa” phù hợp tình hình thực 
tế địa phương.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Chỉ tiêu thi đua
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Tổ chức phát động phong trào thi đua “Đổi rác thải nhựa lấy nhu yếu 
phẩm” đến cán bộ, đoàn viên, hội viên và người dân đồng tình hưởng ứng thực 
hiện; có tố chức hoạt động “thu gom rác thải nhựa” tại địa bàn dân cư; mỗi xã, 
thị trấn xây dựng ít nhất 02 mô hình “Đổi rác thải nhựa lấy nhu yếu phẩm”, thực 
hiện đạt hiệu quả theo kế hoạch.

2. Nội dung, thời gian thi đua
2.1. Nôi dung thưc hiên
- Tổ chức lễ phát động phong trào thi đua “Đổi rác thải nhựa lấy nhú yếu 

phẩm” gắn với tổ chức ra mắt mô hình điểm “Nhóm phụ nữ không sử dụng sản 
phẩm nhựa dùng một lần”; mô hình “Phụ nữ nói không với túi nilon”, ra quân 
thu gom rác thải nhựa.

-Phổ biến, tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên phụ nữ và 
người dân tích cực tham gia các hoạt động thu gom rác thải nhựa tại địa bàn dân 
cư; thu gom, phân loại các sản phẩm đã sử dụng làm từ nhựa, bao bì, tủi nilon 
khó phân hủy và vận chuyển đến các khu vực xử lý rác tập trung ở địa phưong 
để xử lý theo quy định. Đe giảm thiểu rác thải nhựa- ở địa phương, giứ gìn môi 
trường xanh, sạch, đẹp.

- Phổ biến, tuyên truyền đến công chức, viên chức, người lao động trọng 
các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp về phát động phong trào Chổng rác thải nhựa 
vá túi nilon”, tác hại của rác thải nhựa để hạn chế việc sử dụng và thải ra môi 
trường. Không sử dụng nước uống đóng chai bằng nhựa tại các cuộc họp, cuộc 
làm việc tại cơ quan, đơn vị, sử dụng thiết bị đựng nước uống bằng các cốc thủy 
tinh hoặc các vật liệu khác có thể sử dụng nhiều lần thay chai nhựa hiện nay. 
Hạn chế và tiến tới lộ trình không sử dụng các sản phẩm từ nhựa trong hoạt 
động và việc mua sắm văn phòng phẩm tại cơ quan, đơn vị.

- Đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ và nhân dân tích 
cực hưởng ứng việc không dùng sản phẩm nhựa sử dụng một lần, góp phần đưa 
chủ trựơng về chống rác thải nhựa đi vào thực tiễn cuộc sống. Tích .cực triển 
khai các phong trào, hoạt động sâu rộng đến các cấp Hội, trong cán bộ, hội viên 
phụ nữ, người dân chống rác thải nhựa. Tổ chức ra quân “thu gom rác thải nhựa” 
tại địa bàn dân cư qua đó kết hợp tuyên truyền, vận động nhân dân.

- Chỉ đạo, hướng dẫn 19/19 xã, thị trấn nhân rộng, xây dựng mô hình 
“Không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần”; “Nói không với túi nilon”; 
“Phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình”; “Thu gom và bỏ rác đúng nơi quy 
định”; “Hộ gia đình phụ nữ sử dụng giỏ nhựa khi đi chợ”... (mỗi xã, thị trấn có ít 
nhất 02 mô hình).

- Cán bộ gương mẫu trong hạn chế sử dụng túi hĩlon và sản phẩm nhựa 
dung một lần; tuyên truyền, vận động người thân, gia đình cùng thực hiện “Nói 
không với sản phẩm nhựa dùng một lần”. Hạn chế việc sử dụng túi nilon, các 
sản phấm nhựa dùng một lần như : ống hút, chai nước khoáng, hộp xốp, hộp
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nhựa chén, dĩa, tô đựng com, thức ăn trong các hoạt động cơ quan, đơn vị; trong 
các cuộc họp, hội nghị...

2.2. Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/01/2020 đến thảng 12/2020).
m . ĐÓI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN, c ơ  CẤU SỐ LƯỢNG KHEN 

THƯỞNG
1. Đối tượng: Hộ gia đình, cán bộ, đoàn viên, hội viên phụ nữ; các ban, 

ngành đoàn thể huyện, các xã,‘thị trấn và các ấp khu phố.
2. Tiêu chuẩn thi đua
2.1. Đối với tập thể :
Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của 

Nhà nước, nội bộ đoàn kết và đạt các tiêu chuẩn sau:
- Các đơn vị có xây dựng kế hoạch đăng ký thi đua với UBND huyện, 

đồng thởi triển khai, phát động thi đua đến cán bộ, công chức, viên chức, đoàn 
viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia thực hiện phong ừào này.

- Báo cáo về Hội đồng TĐKT huỵện (qua Phòng Nội vụ) trong quá trình 
hoạt động “Đổi rác thải nhựa lấy nhu yếu phẩm”; xây dựng mô hình có đầy đủ 
các thủ tục.

- Trong tổ chức, triển khai thực hiện thi đua có tổ chức sơ, tổng kết lồng 
ghép vào hội nghị sơ, tổng kết của huyện, xã, thị trấn.

- Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và báo cáo theo yêu cầu 
của Hội đồng TĐKT huyện.

2.2. Đối với cá nhân
Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của 

Nhà nước và đạt các tiêu chuẩn sau:
- Có đăng ký thi đua với UBND huyện (qua Phòng Nội vụ); tích cực triển 

khai, phát động cán bộ, công chức, viên chức và đoàn viên, hội viên và nhân dân 
hưởng ứng tham gia thực hiện phong trào; gương mẫu trong thực hiện phong 
trào thi đua “Chống rác thải nhựa”.

3. Hình thức khen thưởng
- Giấy khen của ủy  ban nhân dân huyện.

- Bằng khen của Uỷ ban nhân dân tỉnh.
4. Cơ cấu số lượng
- Giấy khen UBND huyện: không quá 15 tập thể và 35 cá nhân.
- Bằng khen của ƯBND tỉnh: không quá 05 tập thể và 10 cá nhân.
IV. TỎ CHỨC THỰC HIỆN
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1. Căn cứ Kế hoạch này và điều kiện cụ thể, Thủ trưởng các phòng, ban, 
ngành, đoàn thể cấp huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch 
và triển khai tổ chức thực hiện Phong trạo thi đua đảm bảo nội dung, chất lượng 
và tiến độ; định kỳ 06 tháng báo cáo tình hình tổ chức thực hiện Phong trào thi 
đua về ƯBND huyện (qua Phòng Nội vụ) để tổng họp báo cáo Tỉnh. Tổ chức sơ 
kết, tống kết, khen thưởng theo thẩm quyền và đề nghị cấp trên khen thưởng.

2. Các cơ quan, xã, thị trấn căn cứ tình hình cụ thể có các hình thức thông 
tin, tuyên truyền phù họp, tảo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành 
động; tạò sự đồng thuận của toàn xã hội và phát huy sức mạnh tổng họp của cả 
hệ thống chính trị trong quyết tâm triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả 
Phong trào thi đua.

3. Đề nghị Ban Tuyên giáo Huyện ủy chỉ đạo các cơ quan truyền thông
của huyện đấy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, mở chuyên trang, chuyên 
mục, tăng cường thời lượng, bám sát cơ sở nhằm phát hiện, biểu dương và nhân 
rộng những mô hình hay, cách làm mới hiệu quả, các điển hình tiên tiến trong 
thực hiện Phong trào thi đua. •

4. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện phân công rõ trách nhiệm cho 
các thành viên trong quá trình chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, 
giám sát việc triển khai thực hiện Phong trào thi đua ở các lĩnh vực," địa bàn cụ 
thể.

5. Giao Phòng Nội vụ là cơ.quan thường trực Hội đồng TĐKT huyện
Tham mưu UBND xây dựng Ké hoạch và triển khai phát động phong trào 

thi đua chuyên đề “Đổi rác thải nhựa lấy nhu yếu phẩm”, phát động đến các xã, 
thị trân thực hiện.

Phối họp Phòng Tài.nguyên- Môi trường hỗ trợ kinh phí tổ chức lễ phát 
động và thực hiện mô hình điểm, ra quân thu gom rác thải nhựa.

Phối họp với ủy  ban Mặt ừận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức 
đoàn thế đế phát động tuyên truyền trong hệ thống đoàn viên, hội viên và nhân 
dân hưởng ứng tham gia.

Tham mưu UBND phân công Thành viên Hội đồng TĐKT huyện theo dõi 
Cụm xã, thị trân chỉ đạo, hướng dân tô chức triên khai, thực hiện. Chỉ đạo nhân 
rộng, xây dựng các mô hình “đổi rác thải nhựa lấy nhu yếu phẩm”.

Tổng kết đánh giá kết quả triển .khai, phát động phong trào thi đua gắn với 
hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2020, điển hình tập thể, cá nhân có thành tích 
xuất sắc trong thực hiện phong trào.

6. Các xã, thị trấn:
Căn cứ Kế hoạch này tổ chức phát động vâ đăng ký thi đua phong trào 

‘Đối rác thải nhựa lấy nhu yếu phẩm” tổ chức triển khai sâu rộng đến cán bộ, 
công chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực hưởng ứng thực hiện.
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Tuyên truyền, yận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên 
và nhân dân tích cực tham gia các hoạt động thu gom rác thải nhựa và xây dựng 
cạc mô hình “Đỏi rác thải nhựa lấy nhu yếu phẩm’*, nhằm giảm thiểu ô nhiễm 
rác thải nhựa và nilon trên địa bàn, góp phần xây dựng huyện nông thôn mới vào 
nặm 2020.

Trên đây là kế hoạch phát động phong trào thi đua chuyên đề “Đổi rác 
thải nhựa lấy nhu yếu phẩm” của ủy  ban nhân dân huyện Giồng Riềng

Nơi nhận:
-  ƯBND tỉnh;
- HĐTĐKT tinh;
- TT Huyện ủy;
- Các ban, ngành đoàn thể cấp huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lãnh đạo Văn phòng;
-LưuVP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN


