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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bảo Lâm, ngày      tháng 3 năm 2023 

KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền Đề án phân loại, xử lý, tái chế chất thải tập trung và phân 

tán trên địa bàn huyện giai đoạn 2023-2025 

 

Thực hiện Quyết định số 623/QĐ-UBND  ngày  25/5/2022 của Uỷ ban nhân 

dân (UBND) tỉnh về việc phê duyệt Đề án phân loại, xử lý, tái chế chất thải rắn tập 

trung và phân tán trên địa bàn tỉnh Cao Bằng (sau đây gọi là Đề án); Kế hoạch số 

238/KH-STTTT ngày 07/3/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cao Bằng 

về tuyên truyền Đề án phân loại, xử lý, tái chế chất thải tập trung và phân tán trên 

địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2023-2025; Ủy ban Nhân dân huyện Bảo Lâm xây 

dựng Kế hoạch triển khai thực hiện với những nội dung chính như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Tuyên truyền, phổ biến sâu, rộng các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp 

luật của Nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, đồng thời phát huy sức 

lực, trí tuệ của công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong quản lý, bảo 

vệ, khai thác, sử dụng hiệu quả, hợp lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ 

môi trường bền vững. 

- Giúp cán bộ làm công tác tuyên truyền các cấp đặc biệt là cán bộ tại các cơ 

sở hiểu được mục tiêu Đề án. Qua đó có kế hoạch tuyên truyền trên các phương tiện 

thông tin đại chúng, thông tin cơ sở, cổvũ các tổ chức, cá nhân và mọi tầng lớp nhân 

dân tích cực tham gia thực hiện quy trình phân loại, thu gom, xử lý chất thải rắn. 

- Hoạt động thông tin tuyên truyền cần được thường xuyên, liên tục. Thông 

qua  tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cộng đồng 

dân cư trong công tác bảo vệ môi trường và thu gom, phân loại xử lý rác thải và phát 

huy được vai trò trách nhiệm của các cấp, các ngành, các địa phương và các hộ dân 

trong công tác bảo vệ môi trường, góp phần giải quyết thỏa đáng các vấn đề bức xúc 

của nhân dân trong lĩnh vực quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. 

II. NỘI DUNG THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN 

- Đường lối, chủ trương của Đảng, chính  sách, pháp  luật  của Nhà nước liên 

quan đến bảo vệ môi trường; phân loại, xử lý, tái chế chất thải tập trung và phân tán. 

Thông tin, tuyên truyền đầy đủ, sâu sắc về mục tiêu tổng quát, các nhiệm vụ và giải 

pháp của nội dung Đề án. 

 - Tuyên truyền, hướng dẫn việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin 

trong việc thực hiện Đề án thu gom, xử lý rác thải cũng như công tác bảo vệ môi 

trường, góp phần thay đổi nhận thức về rác thải, tạo cảnh quan, môi trường sống 

ngày càng xanh - sạch - đẹp.  
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- Kinh nghiệm trong công tác thu gom phân loại, xử lý, tái chế chất thải tập 

trung và phân tán tại các địa phương trong cả nước; biểu dương, khen thưởng các 

gương điển hình tiên tiến, nhân rộng mô hình tốt, cách làm hay, sáng kiến có giá trị 

trong phong trào thu gom, phân loại, vận chuyển và xử lý chất thải, rác thải tập trung 

và phân tán. 

- Tiếp tục thực hiện tốt các nội dung của Kế hoạch số 992/KH-UBND ngày 

04/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh 

công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025” trên địa 

bàn tỉnh Cao Bằng. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 

- Phối hợp với Ban tuyên giáo Huyện ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể 

chính trị - xã hội cùng cấp hướng dẫn các hoạt động thông tin và truyền thông cơ sở 

tổ chức thực hiện theo Kế hoạch và nội dung thông  tin, tuyên truyền về Đề án. 

- Phối hợp với Phòng Tài Nguyên và Môi trường, các cơ quan hữu  quan cung 

cấp thông tin về việc triển khai thực hiện Đề án tại các cơ quan, đơn vị, địa phương 

cho các quan báo chí, truyền thông thông tin đầy đủ, kịp thời. 

 - Hướng dẫn thực hiện và cấp phép xuất bản các tài liệu không kinh doanh 

liên quan đến lĩnh vực bảo vệ môi trường như: Sổ tay hướng dẫn phân loại, thu gom, 

vận chuyển, xử lý chất thải rắn; tờ rơi phân loại chất thải tại nguồn; các tài liệu phục  

các lớp tuyên truyền về bảo vệ môi trường... đảm  bảo đúng các quy định của pháp 

luật.  

- Hướng dẫn các cơ quan, ban ngành, UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh ứng 

dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện Đề án thu gom, xử lý rác thải cũng 

như công tác bảo vệ môi trường, góp phần thay đổi nhận thức về rác thải, tạo cảnh 

quan, môi trường sống ngày càng xanh - sạch -đẹp.  

2. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông huyện 

- Chủ động xây dựng Kế hoạch để tuyên truyền, coi đây là nhiệm  vụ thường 

xuyên, trọng tâm của đơn vị; mở các chuyên trang, chuyên mục, phóng sự, nâng cao 

chất lượng các tin, bài; ưu tiên thời gian, thời lượng phù hợp phát sóng chương trình 

truyên truyền về hoạt động bảo vệ môi trường. 

- Chủ động phối hợp ngành chức năng, các địa phương, đơn vị để nắm thông 

tin, tuyên truyền hiệu quả về kết quả thực hiện Đề án cũng như phản ánh cách triển 

khai hoạt động bảo vệ môi trường, phân loại xử lý tái chế rác tại các địa phương, cổ 

vũ, tuyên dương những điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện 

Đề án. 

3. Đề nghị UBND các xã, thị trấn 

- Phối hợp chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa và 

Truyền thông triển khai công tác thông tin, tuyên truyền ở cơ sở về thực hiện mục 

tiêu, nhiệm vụ của Đề án; hướng dẫn lực lượng cộng tác viên, báo cáo viên, tuyên 
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truyền viên ở cơ sở, xây dựng kế hoạch hoạt động tuyên truyền miệng theo chuyên 

đề hoặc lồng ghép nội dung tuyên truyền về Đề án và công tác bảo vệ môi trường 

trong các buổi sinh hoạt chi bộ, đoàn thể cơ quan đơn vị, tổ dân phố, khu dân cư... 

 - Chỉ đạo thực hiện truyên truyền bằng nhiều hình thức như: tuyên truyền 

miệng, cổ động, treo băng rôn, khẩu hiệu, phổ biến, tuyên truyền trên chương trình 

phát thanh địa phương. Phát huy vai trò của đội ngũ tuyên truyền viên, tập trung  

khai  thác phát hiện biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong việc 

thực hiện các hoạt động bảovệ môi trường cũng như việc thực hiện các nhiệm vụ của 

Đề án; đồng thời phản ánh những nơi, những địa phương chỉ đạo thực hiện còn hạn 

chế, yếu, kém. 

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

 Chủ trì,  phối hợp với các Phòng, Ban  ngành quan liên quan  cung cấp thông 

tin, tài liệu phục vụcông tác tuyên truyền về Đề án phân loại, xử lý, tái chế chất thải 

tập trung và phân tán trên địa bàn huyện, công tác quản lý, bảo vệ môi trường, 

phòng chống biến đổi khí khí hậu, thiên tai.  

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ nguồn Ngân sách Nhà nước và các 

nguồn kinh phí hợp pháp khác. Các đơn vị chủ động bố trí nguồn  kinh phí được cấp 

có thẩm quyền giao hàng năm đểthực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch.  

V. THỜI GIAN THỰC HIỆN 

 Thường xuyên, liên tục từ năm 2023 đến hết năm 2025. 

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền Đề án phân loại, xử lý, tái chế chất thải tập 

trung và phân tán trên địa bàn huyện giai đoạn 2023-2025 của Ủy ban nhân dân 

huyện Bảo Lâm. Yêu cầu các phòng, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tổ chức, triển 

khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Sở TTTT ; 

- Chủ tịch, PCT. UBND huyện; 

- Trung tâm VHTT; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

Mã Gia Hãnh 
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