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KẾ HOẠCH
Thực hiện việc mở Cuộc vận động toàn dân xây dựng
Thừa Thiên Huế sáng – xanh – sạch, không rác thải

Để đảm bảo môi trường, cảnh quan đô thị và khu vực nông thôn trên địa
bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ngày càng sáng, xanh, sạch, hướng đến mục tiêu xây
dựng tỉnh Thừa Thiên Huế theo hướng đô thị “di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh
quan, thân thiện với môi trường” UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế
hoạch thực hiện việc mở Cuộc vận động toàn dân xây dựng Thừa Thiên Huế
sáng – xanh – sạch, không rác thải trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:
I. MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU
1. Mục đích:
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nhằm nâng cao nhận
thức, ý thức bảo vệ môi trường cho các tầng lớp nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế,
huy động sự tham gia của tập thể, các tổ chức, đoàn thể vào công tác bảo vệ môi
trường trên địa bàn tỉnh;
- Tăng cường công tác xã hội hóa về bảo vệ môi trường, phát huy phong trào
bảo vệ môi trường của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư;
- Tăng cường sự đoàn kết giữa đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ môi
trường và toàn xã hội.
2. Yêu cầu:
- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Cuộc vận động toàn dân xây dựng
Thừa Thiên Huế sáng – xanh – sạch, không rác thải” đảm bảo tiết kiệm, hiệu
quả, tránh hình thức;
- Các hoạt động hưởng ứng trực tiếp hoặc góp phần giải quyết những vấn
đề môi trường bức xúc, điểm nóng về ô nhiễm môi trường tại đô thị và các vùng
nông thôn;
- Tổ chức các hoạt động cụ thể, thiết thực trên toàn tỉnh Thừa Thiên Huế,
từ các cơ quan, công sở đến từng hộ gia đình, từng cá nhân tham gia hưởng ứng
“Cuộc vận động toàn dân xây dựng Thừa Thiên Huế sáng – xanh – sạch, không
rác thải”.
II. NỘI DUNG
1. Các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng
Các hoạt động truyền thông và nâng cao nhận thức cộng đồng bao gồm:
- Tổ chức và đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động, giáo dục về
triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà
nước về công tác bảo vệ môi trường đến đông đảo cán bộ và tầng lớp nhân dân;
- Thực hiện treo băng rôn, dán áp phích với khẩu hiệu về bảo vệ môi
trường đô thị tại trụ sở các cơ quan, đơn vị và nơi đông dân cư;
- Tổ chức tuyên truyền ý nghĩa của “Cuộc vận động toàn dân xây dựng
Thừa Thiên Huế sáng – xanh – sạch, không rác thải”;

- Thực hiện các biện pháp, giải pháp hạn chế sử dụng túi ni lông, sử dụng
túi đựng hàng thân thiện với môi trường, thay thế túi ni lông;
- Tổ chức truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng thông qua các kênh
truyền hình, phát thanh, báo chí nhằm tuyên truyền phổ biến tới các tổ chức, cá
nhân và cộng đồng dân cư về tác hại của túi ni lông đối với môi trường, sức
khỏe con người;
- Tăng cường công tác tuyên truyền vận động, khuyến khích người dân,
doanh nghiệp và các cơ quan sử dụng xăng sinh học.
- Vận động các Doanh nghiệp tham gia chiếu sáng mặt ngoài công trình đối
với các công trình cao tầng hoặc những công trình ở những vị trí điểm nhấn, các
trục đường chính của đô thị. Trong đó, đặc biệt là chiếu sáng vào các ngày Lễ,
Tết, các ngày cuối tuần: Thứ sáu, Thứ bảy, chủ nhật và chấp hành quy định của
pháp luật về chiếu sáng đô thị.
- Khuyến khích người dân tại các trục đường lớn tham gia chiếu sáng đô thị
bằng các hình thức khác nhau để góp phần làm đẹp đô thị.
- Tổ chức tuyên truyền trên Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh Thừa Thiên
Huế, Báo Thừa Thiên Huế, và các kênh truyền hình, phát thanh, báo chí (báo in,
báo điện tử) khác... dưới dạng các bài viết, phóng sự nhằm tuyên truyền phổ
biến tới đông đảo nhân dân tham gia hưởng ứng Cuộc vận động.
2. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Cuộc vận động toàn dân xây
dựng Thừa Thiên Huế sáng – xanh – sạch, không rác thải” trên địa bàn các
huyện, thị xã và thành phố Huế.
- Tăng cường công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải tồn đọng tại
các điểm tập kết, trung chuyển tạm thời trên địa bàn các phường, xã, huyện, thị
xã, thị trấn, khu đông dân cư đến khu xử lý tập trung của tỉnh.
- Tổ chức triển khai các hoạt động cụ thể, thiết thực như: Tổ chức Ngày
môi trường thế giới (triển lãm tranh về môi trường...), Giờ trái đất trên địa bàn
toàn tỉnh và tổ chức tại một số địa phương và thành phố Huế: Ngày hội tái chế,
Ngày Thứ bảy tình nguyện, Ngày Chủ nhật xanh, Ngày không sử dụng túi ni
lông... ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom xử lý rác thải, chất thải; giải
quyết những vấn đề môi trường bức xúc, tồn đọng trên các địa bàn dân cư, cơ
quan, đơn vị, trường học, cơ sở sản xuất, kinh doanh; khơi thông dòng chảy và
nạo vét kênh mương, ao hồ hệ thống thoát nước... diễn ra trong khoảng thời gian
từ ngày 01/6 đến 30/8 hàng năm.
- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào tổng vệ sinh gia đình, đường làng, ngõ xóm
và nơi công cộng trên địa bàn dân cư vào sáng thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần.
- Phát hiện, đề xuất, biểu dương, khen thưởng để động viên kịp thời những
cá nhân, tổ chức có nhiều thành tích trong bảo vệ môi trường.
III. PHÂN CÔNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Tài nguyên và Môi trường:
- Là đơn vị thường trực, phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố Huế, các
đơn vị có liên quan tổ chức và thực hiện kế hoạch này. Đôn đốc, tổng hợp tình

hình triển khai, thực hiện của các đơn vị tham gia và báo kết quả với UBND tỉnh
Thừa Thiên Huế;
- Cung cấp thông tin, tài liệu tuyên truyền về Cuộc vận động cho các cơ
quan truyền thông, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và các đơn vị
liên quan;
- Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế, Đoàn Thanh niên
Cộng sản Hồ Chí Minh, các tổ chức chính trị - xã hội chỉ đạo thực hiện các hoạt
động hưởng cuộc vận động và tổ chức Ngày môi trường thế giới, ngày Thứ bảy
tình nguyện, Ngày Chủ nhật xanh, Ngày không sử dụng túi ni lông, triển lãm
tranh về môi trường...; ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom xử lý rác thải,
chất thải; giải quyết những vấn đề môi trường bức xúc, tồn đọng trên các địa bàn
dân cư, cơ quan, đơn vị, trường học, cơ sở sản xuất, kinh doanh; khơi thông
dòng chảy và nạo vét kênh mương, ao hồ hệ thống thoát nước... để hưởng ứng
Cuộc vận động.
2. UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế:
- Tuyên truyền vận động cán bộ, nhân dân địa phương tham gia hưởng ứng
Cuộc vận động theo kế hoạch chung của tỉnh;
- Treo băng rôn, pano, áp phích với khẩu hiệu do Sở Tài nguyên và Môi
trường hướng dẫn;
- Đẩy nhanh việc vận chuyển, xử lý lượng rác thải tồn đọng tại các điểm
tập kết, trung chuyển tạm thời trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố Huế đến
các khu xử lý tập trung của tỉnh;
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các hoạt động thu gom,
xử lý rác thải trên địa bàn các huyện, thị xã và thành phố Huế, xử lý kiên quyết
và kịp thời các vi phạm pháp luật trong hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý
rác thải và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh;
- Chỉ đạo các đơn vị đang thực hiện công tác vệ sinh môi trường trên địa
bàn tăng cường công tác thu gom, vận chuyển rác thải, phế thải và phun nước
rửa đường;
- Chỉ đạo UBND các phường, xã, thị trấn tuyên truyền đến các tổ dân phố,
thôn, xóm hưởng ứng Cuộc vận động thông qua hệ thống phát thanh hàng ngày
của phường, xã, thị trấn và cuộc họp tổ dân phố; vận động nhân dân và tổ chức
các hoạt động cụ thể, thiết thực như: Ngày Chủ nhật xanh, Ngày không sử dụng
túi nilon…;
- Đẩy mạnh và phát huy ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom xử lý rác
thải, chất thải vào sáng thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần và chiều thứ 6 đối với các
công sở; giải quyết những vấn đề môi trường bức xúc, tồn đọng trên các địa bàn
dân cư, cơ quan, đơn vị, trường học, cơ sở sản xuất, kinh doanh; khơi thông
dòng chảy và nạo vét kênh mương, ao hồ hệ thống thoát nước;
- Tuyên truyền vận động, khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng
xăng sinh học.
- Vận động các Doanh nghiệp tham gia chiếu sáng mặt ngoài công trình đối
với các công trình cao tầng hoặc những công trình ở những vị trí điểm nhấn, các
trục đường chính của đô thị. Trong đó, đặc biệt là chiếu sáng vào các ngày Lễ,
Tết, các ngày cuối tuần: Thứ sáu, Thứ bảy, chủ nhật và chấp hành quy định của
pháp luật về chiếu sáng đô thị.

- Khuyến khích người dân tại các trục đường lớn tham gia chiếu sáng đô thị
bằng các hình thức khác nhau để góp phần làm đẹp đô thị.
3. Sở Xây dựng:
- Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế tăng cường đảm
bảo vệ sinh môi trường trong công tác nạo vét cống rãnh, khơi thông dòng chảy,
thu gom rác và dọn dẹp vệ sinh; hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện
của các đơn vị vệ sinh môi trường trên địa bàn tỉnh trong quản lý, thu gom rác
thải và tăng cường công tác dọn dẹp vệ sinh.
- Chủ trì, phối hợp các huyện, thị xã, thành phố và đơn vị có liên quan phổ
biến các quy đinh liên quan đến quy hoạch, quản lý quy hoạch, đầu tư phát triển,
quản lý và vận hành hệ thống chiếu sáng mặt ngoài công trình tại đô thị theo
thẩm quyền và quy định của pháp luật.
4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan tổ chức hướng dẫn, triển khai
thực hiện Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT ngày
16/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài nguyên và
Môi trường về việc hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo
vệ thực vật sau sử dụng đến từng hộ nông dân trên địa bàn tỉnh.
5. Sở Y tế
Chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan chỉ đạo các đơn vị khám, chữa
bệnh trên địa bàn toàn tỉnh thực hiện nghiêm túc việc phân loại và chuyển giao
rác thải y tế cho đơn vị đầy đủ chức năng vận chuyển, xử lý theo đúng quy định
về bảo vệ môi trường.
6. Sở Du lịch
Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan chỉ đạo các đơn vị kinh
doanh, dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện đúng theo Thông
tư liên tịch số 19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT ngày 30/12/2013 của Bộ
Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Hướng dẫn
bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy
giá trị di tích.
7. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên Huế:
- Tuyên truyền ý nghĩa của “Cuộc vận động toàn dân xây dựng Thừa Thiên
Huế sáng – xanh – sạch, không rác thải” đến các cơ sở Đoàn, từng đoàn viên,
thanh niên để tham gia hưởng ứng Cuộc vận động;
- Chỉ đạo các cơ sở Đoàn phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố
Huế; UBND các phường, xã, thị trấn cùng các cấp tổ chức các hoạt động cụ thể,
thiết thực hưởng ứng cuộc vận động từ tháng 6 đến 30/9/2018.
8. Ban Quản lý các Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh:
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan chỉ đạo các đơn vị sản xuất,
kinh doanh, dịch vụ du lịch trên địa bàn khu kinh tế, công nghiệp nghiêm túc
thực hiện đúng theo Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ
Tài nguyên và Môi trường về việc bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công
nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao;
- Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát hoạt động thu gom rác thải trên địa
bàn khu kinh tế, khu công nghiệp, giám sát việc thu gom và vận chuyển của các

đơn vị thực hiện thu gom, vận chuyển rác thải, chất thải rắn trên địa bàn khu
kinh tế, khu công nghiệp;
- Khuyến khích các chủ đầu tư hạ tầng KCN, CCN, các thành phần kinh tế
tham gia đầu tư công tác thu gom, phân loại, vận chuyển, tái chế, tái sử dụng và
xử lý chất thải rắn thông thường theo hướng giảm ô nhiễm môi trường, ứng
dụng công nghệ hiện đại và tiết kiệm tài nguyên đất.
9. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh:
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh phối hợp với
Sở Tài nguyên và Môi trường, chính quyền các cấp tuyên truyền nâng cao nhận
thức của cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường, quản lý rác thải sinh hoạt;
vận động người dân thực hiện phân loại rác thải tại nguồn, đổ rác đúng giờ,
đúng nơi quy định; lồng ghép nội dung quản lý rác thải trong các buổi sinh hoạt
chuyên đề, họp tổ dân phố...
Lồng ghép triển khai thực hiện Cuộc vận động trong hệ thống tổ chức của
mình, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục xây dựng nếp sống văn minh đô
thị và nông thôn trong các tổ chức thành viên và đoàn viên, hội viên của các
đoàn thể. Thông qua các phong trào thi đua, tổ chức cho quần chúng ra quân
thực hiện các nhiệm vụ tại cộng đồng nhằm nâng cao hiệu quả của việc vận
động toàn dân xây dựng Thừa Thiên Huế sáng – xanh – sạch, không rác thải.
10. Các tổ chức, cá nhân và hộ gia đình:
- Mọi tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có trách nhiệm thực hiện các quy định
về bảo vệ môi trường và giữ gìn vệ sinh nơi công cộng; đổ rác, đổ chất thải đúng
thời gian và đúng nơi quy định; không để rác sinh hoạt trên hè phố, lòng đường;
tích cực tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường khu phố, đường làng, ngõ
xóm, nơi công cộng do chính quyền và các đoàn thể tại địa phương phát động;
- Các đơn vị, cơ quan, tổ chức thực hiện các hoạt động kinh doanh, dịch vụ
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có trách nhiệm giữ gìn, bảo đảm vệ sinh môi
trường trên địa bàn được giao; tham gia các hoạt động hưởng ứng “Cuộc vận
động toàn dân xây dựng Thừa Thiên Huế sáng – xanh – sạch, không rác thải” do
chính quyền và các đoàn thể tại địa phương phát động.
11. Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh Thừa Thiên Huế, Báo Thừa
Thiên Huế và các cơ quan thông tấn, báo chí khác:
Thực hiện các tin, bài về các hoạt động hưởng ứng “Cuộc vận động toàn
dân xây dựng Thừa Thiên Huế sáng – xanh – sạch, không rác thải” của tỉnh
Thừa Thiên Huế, tuyên truyền sâu rộng ý nghĩa của chương trình đến mọi tầng
lớp người dân. Bám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch để kịp thời phát
hiện các tổ chức, cá nhân làm tốt để nhân rộng điển hình; đồng thời phản ánh,
phê bình các đơn vị, cá nhân làm chưa tốt.
12. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh
Tổ chức các hoạt động cụ thể, thiết thực hưởng ứng “Cuộc vận động toàn
dân xây dựng Thừa Thiên Huế sáng – xanh – sạch, không rác thải” , như: Treo
băng rôn, panô, áp phích, khẩu hiệu tại trụ sở đơn vị (nội dung theo hướng dẫn
của Sở Tài nguyên và Môi trường); ra quân làm vệ sinh toàn khu vực trong và
ngoài của đơn vị mình; trồng cây xanh khu đất trống; xây dựng và vận hành hệ
thống xử lý chất thải đảm bảo tiêu chuẩn môi trường.

III. Kinh phí thực hiện
Kinh phí tổ chức hưởng ứng và thực hiện “Cuộc vận động toàn dân xây
dựng Thừa Thiên Huế sáng – xanh – sạch, không rác thải” tại các sở, ban,
ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế được lấy trong dự
toán ngân sách hàng năm của đơn vị.
Các ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã, thành phố dựa trên kế
hoạch này chủ động tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng; tổng hợp báo
cáo kết quả thực hiện về Sở Tài nguyên và Môi trường (trước ngày 15/10/hàng năm)
để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.
Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các ban, ngành,
đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức kiểm tra, giám sát việc
thực hiện.
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu các Sở, Ban, Ngành, UBND các
huyện, thị xã, thành phố Huế chủ động và phối hợp thực hiện để triển khai các
nhiệm vụ được giao trong kế hoạch./.
Nơi nhận:
TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
- TTTU, TT HĐND tỉnh (để b/c);
KT.CHỦ TỊCH
- Bộ Tài nguyên và Môi Trường (để b/c);
PHÓ CHỦ TỊCH
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành tỉnh TT Huế;
- UBND các Huyện, Thị xã, TP Huế;
- Các Đoàn thể CT-XH tỉnh;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Báo Thừa Thiên Huế;
- VPUB: CVP; PCVP và các CV;
- Lưu VT, TN.
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