
 

UBND HUYỆN VỤ BẢN 

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số: 226/VHTT-TT 
V/v đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện phân 

loại rác thải sinh hoạt tại nguồn 

 

              Vụ Bản, ngày 28 tháng 9 năm 2021 

 

Kính gửi:   

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 
 

 Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/HU, ngày 09/11/2020 của Ban Thường vụ Huyện 

ủy về tăng cường công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện; Kế hoạch số 

08/KH-UBND, ngày 19/01/2021 của UBND huyện về việc triển khai phân loại chất 

thải rắn sinh hoạt tại nguồn và xử lý chất thải hữu cơ trên địa bàn huyện;  

 Thực tế hiện nay, vẫn còn tình trạng người dân chưa thực hiện tốt phân loại 

chất thải sinh hoạt tại nguồn, còn xả rác thải không đúng quy định, gây ô nhiễm môi 

trường, làm cho công tác xử lý rác thải gặp rất nhiều khó khăn, trong đó có một phần 

do công tác tuyên truyền chưa đạt hiệu quả tốt.  

 Để công tác tuyên truyền có hiệu quả nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm 

của người dân về ý thức bảo vệ môi trường, làm cho quê hương ngày càng xanh, 

sạch, đẹp, Phòng Văn hóa và Thông tin trân trọng đề nghị các cơ quan, ban, ngành, 

đoàn thể của huyện, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt một số nội dung tuyên 

truyền sau đây:   

 1. Tuyên truyền thực hiện nghiêm Chỉ thị số 01-CT/HU của Huyện ủy, Kế 

hoạch số 08/KH-UBND của UBND huyện và các văn bản hướng dẫn của các cơ 

quan, ngành liên quan về tăng cường công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn. 

2. Tuyên truyền đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong 

cơ quan, đơn vị gương mẫu chấp hành việc thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt 

và xử lý chất thải hữu cơ tại nguồn. 

3. Xây dựng kế hoạch phát động chiến dịch tuyên truyền, nâng cao nhận thức 

của người dân về lợi ích của việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn. Tuyên 

truyền để 100% số hộ dân ký cam kết thực hiện mô hình phân loại chất thải rắn sinh 

hoạt tại nguồn. 

4. Triển khai đa dạng các hình thức tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: 

Đăng trên Cổng/Trang TTĐT của đơn vị các kế hoạch, bài hướng dẫn; căng treo 

Băng rôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích, poster tuyên truyền (căng treo băng rôn, pano, 



 

áp phích,…tại các nơi công cộng, các tuyến đường chính, nơi đông người qua lại); 

phát thanh trên hệ thống truyền thanh cơ sở, tuyên truyền lưu động; trên các trang 

mạng xã hội, Fanpage Facebook, zalo...của cơ quan, ngành, đơn vị, địa phương v.v..  

5. Đề nghị Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao 

Ngoài việc thực hiện các nội dung trên, quan tâm chỉ đạo: 

- Xây dựng chuyên mục tuyên truyền, nêu gương các tập thể, cá nhân điển 

hình trong thực hiện mô hình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên Đài phát 

thanh của huyện và trên Cổng TTĐT của huyện. 

- Hỗ trợ các xã, thị trấn về các mẫu và hướng dẫn việc căng treo băng rôn, 

khẩu hiệu, pa nô, áp phích, poster tuyên truyền; công tác phát thanh tuyên truyền  

thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt và xử lý chất thải hữu cơ tại nguồn trên hệ 

thống truyền thanh cơ sở. 

6. Đề nghị UBND các xã, thị trấn, ngoài việc thực hiện các nội dung trên, quan 

tâm chỉ đạo đồng chí cán bộ phụ trách Đài truyền thanh của xã và hệ thống loa phát 

thanh thôn, xóm, TDP tổ chức phát thanh tuyên truyền tối thiểu 01 lần/01ngày về 

việc thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt và xử lý chất thải hữu cơ tại nguồn 

trên hệ thống truyền thanh cơ sở. 

 (Phòng Văn hóa và Thông tin gợi ý một số nội dung tuyên truyền, vận động 

hưởng ứng thực hiện mô hình phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn gửi kèm 

văn bản này). 

  Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Văn hóa TT&DL; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Như trên; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT. 

 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG PHỤ TRÁCH 

 

 

 

 

 

Bùi Công Sáng 
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