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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường quản lý, xử lý chất thải rắn  

sinh hoạt và chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang  
đến năm 2025" 

  
  

Thực hiện Quyết định số 274/QĐ-UBND ngày 04/5/2022 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án "Tăng cường quản lý, xử lý chất thải rắn sinh 
hoạt và chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025", Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện  
Đề án, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, người lao động toàn ngành 
và nhân dân từng bước thay đổi hành vi thói quen trong việc thu gom, phân loại 
xử lý chất thải rắn đã qua sử dụng và vận chuyển đến nơi tái chế, xử lý theo quy 
định để giảm thiểu ô nhiễm, xây dựng môi trường sống xanh - sạch - sáng và 

góp phần vào sự phát triển bền vững, bảo vệ sức khỏe cộng đồng. 

- Tích cực huy động các nguồn lực tham gia xử lý chất thải rắn sinh hoạt. 
Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, nâng cao trách nhiệm, nhận thức của cán bộ, 
công chức, viên chức trong ngành và cộng đồng dân cư về thu gom xử lý chất 

thải, tiến đến cải thiện môi trường sống. 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở nghiêm túc triển khai thực hiện đảm bảo 
hiệu quả các nội dung nhiệm vụ đã đề ra tại kế hoạch này. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Công tác thông tin, tuyên truyền 

        Tổ chức quán triệt, triển khai đến toàn thể công chức, viên chức, người lao 
động trong toàn ngành chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về bảo vệ 

môi trường, phân loại rác thải với khẩu hiệu “Chống rác thải nhựa”, “Nói không 
với rác thải nhựa sử dụng một lần”, “Hạn chế túi ni lông không phân hủy”; Không 
sử dụng túi ni lông không phân hủy và nước đóng chai nhựa sử dụng một lần, cốc 

nhựa, ống hút nhựa trong cơ quan, đơn vị, trong việc tổ chức các hoạt động văn 
hóa, thể thao và du lịch; Khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức có các ý 
tưởng, sáng kiến hay trong công tác bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa, thu 

gom, xử lý rác thải; Tuyên truyền, tuyên dương các mô hình hay, cách làm hiệu 
quả công tác bảo vệ môi trường trên trang thông tin Sở và mạng xã hội. 
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           2. Thực hiện công tác bảo vệ môi trường, quản lý rác thải, chống  rác 
thải nhựa 

- Xây dựng môi trường công sở xanh- sạch, thân thiện môi trường; Định 

kỳ hàng tuần tổ chức tổng vệ sinh môi trường, trồng và chăm sóc cây xanh. 

- Phân loại rác thải tại nguồn; rà soát, bổ sung các phương tiện, trang thiết 
bị chuyên dùng để phục vụ thu gom chất thải rắn tại các cơ quan, đơn vị. Bố trí 

điểm tập kết rác tại cơ quan, đơn vị ở vị trí hợp lý để thu gom và xử lý đúng quy 
định. 

- Hạn chế tối đa và tiến tới không sử dụng rác thải nhựa sử dụng một lần, 
túi ni lông không phân hủy, nước đóng chai nhựa sử dụng một lần, cốc nhựa, ống 
hút nhựa trong việc tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, hoạt động sự kiện 

văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh, các hoạt động ngoài trời, trong các 
hoạt động mua sắm, vận chuyển tại cơ quan, nơi làm việc . Chuyển sang sử dụng 

các bình nước thể tích lớn (> 20 lít) hoặc sử dụng các bình thủy tinh, cốc đựng 
nước bằng giấy...và các vật liệu khác thân thiện với môi trường.   

- Tại các khu, điểm du lịch danh lam thắng cảnh, khu di tích, điểm du 
lịch tâm linh ưu tiên sử dụng các sản phẩm dịch vụ thân thiện với môi trường 
phục vụ du khách. Quán triệt cán bộ, nhân viên, khách du lịch không sử dụng 

các sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông không phân hủy trong quá trình 
tham quan, trải nghiệm. 

 - Phát động phong trào cán bộ, công chức, viên chức vận động người 

thân cùng tham gia bảo vệ môi trường với khẩu hiệu “Tuyên Quang chung tay 
xử lý rác thải và chống rác thải nhựa”. 

3. Cung cấp kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trường; xử lý chất 
thải rắn 

Các cơ quan, đơn vị trong ngành thường xuyên cung cấp kiến thức pháp 
luật về bảo vệ môi trường, ý nghĩa và tầm quan trọng của Đề án “Tăng cường 

quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh 
Tuyên Quang đến năm 2025”  cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên. 

Khuyến khích các tổ chức, cá nhân đóng góp ý tưởng, sáng kiến hay trong công 
tác bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa, thu gom, xử lý rác thải. 

 Lồng ghép các yêu cầu về bảo vệ môi trường vào hương ước, quy ước 
của các thôn, bản, khu dân cư văn hóa 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng Sở  

- Phụ trách việc xây dựng môi trường công sở xanh- sạch, thân thiện; 

Định kỳ hàng tuần tổ chức cho cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan tổng vệ 
sinh môi trường cơ quan sở. 

- Rà soát, bổ sung các phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng để phục vụ 
thu gom rác thải, tiến hành phân loại rác tại nguồn tại cơ quan. Bố trí điểm tập 
kết rác ở vị trí hợp lý để thu gom và xử lý đúng quy định. 
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- Tham mưu không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông 
không phân hủy, nước đóng chai nhựa sử dụng một lần, cốc nhựa, ống hút nhựa 

trong việc tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, trong các hoạt động mua 
sắm, vận chuyển tại cơ quan, nơi làm việc. Chuyển sang sử dụng các bình nước 

thể tích lớn (> 20 lít) hoặc sử dụng các bình thủy tinh, cốc đựng nước bằng 
giấy...và các vật liệu khác thân thiện với môi trường.  

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện kế hoạch tại các đơn 
vị trực thuộc Sở. Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện của ngành gửi cơ quan 
cấp trên khi có yêu cầu. 

2. Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình 

- Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong ngành treo biển hiệu tuyên 
truyền về bảo vệ môi trường, phân loại rác thải với khẩu hiệu “Chống rác thải 
nhựa”, “Nói không với rác thải nhựa sử dụng một lần”, “Hạn chế túi ni lông không 

phân hủy”; Không sử dụng túi ni lông không phân hủy và nước đóng chai nhựa sử 
dụng một lần, cốc nhựa, ống hút nhựa trong cơ quan, đơn vị, trong việc tổ chức các 

hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch. 

- Phát động phong trào cán bộ, công chức, viên chức  ngành văn hóa vận 
động người thân cùng tham gia bảo vệ môi trường với khẩu hiệu “Tuyên Quang 

chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa”. 

- Hướng dẫn cơ sở lồng ghép các yêu cầu về bảo vệ môi trường vào hương 
ước, quy ước của các thôn, bản, khu dân cư. 

- Đăng tải các văn bản về công tác bảo vệ môi trường; tin, bài, hình ảnh phản 

ánh các hoạt động bảo vệ môi trường của ngành trên Trang thông tin điện tử của Sở. 

3. Phòng Quản lý Du lịch 

- Tham mưu chỉ đạo các khu, điểm du lịch danh lam thắng cảnh, khu di 
tích, điểm du lịch tâm linh trên địa bàn tỉnh treo các biển hiệu tuyên truyền về 

bảo vệ môi trường, phân loại rác thải với khẩu hiệu “Chống rác thải nhựa”, “Nói 
không với rác thải nhựa sử dụng một lần”, “Hạn chế túi ni lông không phân hủy”; 

ưu tiên sử dụng các sản phẩm dịch vụ thân thiện với môi trường phục vụ du 
khách. Quán triệt cán bộ, nhân viên, khách du lịch không sử dụng các sản 

phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông không phân hủy trong quá trình tham 
quan, trải nghiệm; tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân và du khách 

thực hiện phân loại tại nguồn chất thải rắn, bỏ rác đúng nơi qui định.  

4. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; các Phòng Văn hoá và Thông 
tin, Trung tâm Văn hoá, Truyền thông và Thể thao huyện, thành phố   

Nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung của kế hoạch này, bố trí thiết 
bị phương tiện chuyên dùng để thu gom, tập kết, phân loại rác thải tại đơn vị; 
không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông không phân hủy, nước 

đóng chai nhựa sử dụng một lần, cốc nhựa, ống hút nhựa trong việc tổ chức các  

cuộc họp, hội nghị, hội thảo, trong các hoạt động mua sắm, vận chuyển tại cơ 

quan, nơi làm việc. 
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- Thường xuyên cung cấp kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trường, ý 
nghĩa và tầm quan trọng của Đề án “Tăng cường quản lý, xử lý chất thải rắn sinh 

hoạt và chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025”  cho 
cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân 

đóng góp ý tưởng, sáng kiến hay trong công tác bảo vệ môi trường, chống rác thải 
nhựa, thu gom, xử lý rác thải. 

Trên đây là kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường quản lý, xử lý chất thải 
rắn sinh hoạt và chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 
2025" của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển 

khai thực hiện; định kỳ hằng năm báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kế 
hoạch về Sở để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./. 

 
Nơi nhận:                                                                               
- UBND tỉnh (b/c); 
- Sở TNMT (tổng hợp); 
- Lãnh đạo Sở; 
- Phòng VH&TT, TTVH,TT&TT 

 các huyện, thành phố; 
- Các phòng chuyên môn nghiệp vụ,    (t/h);                                    
các đơn vị trực thuộc Sở; 
- Văn phòng Sở, Thanh tra Sở 
- Lưu: VT, QLVHGĐ(Tuấn).                                                                   

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 
 
 

 
 

Ma Thị Thao 
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