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KẾ HOẠCH
Thực hiện phong trào “Nói không với túi ni lông sử dụng 01 lần”
trên địa bàn thị xã Hƣơng Thủy
Ngày nay, túi ni lông đã trở nên quen thuộc trong đời sống sinh hoạt hàng
ngày của con người. Với ưu điểm rẻ, tiện lợi, túi ni lông được sử dụng rất phổ
biến. Tuy nhiên, rác thải từ túi ni lông ảnh hưởng rất lớn và tác động lâu dài tới
môi trường và sức khỏe con người. Mặc dù đã có nhiều biện pháp để hạn chế,
nhưng thói quen sử dụng túi ni lông đối với các tổ chức, cá nhân và cộng đồng
dân cư vẫn chưa được chuyển biến rõ rệt.
Nhằm triển khai Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 26/2/2019 của UBND
tỉnh về thực hiện phong trào “Nói không với túi ni lông sử dụng 01 lần” trên địa
bàn, UBND thị xã Hương Thủy ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện trên địa
bàn thị xã giai đoạn 2019-2020 như sau:
I. MỤC TIÊU
Thực hiện tuyên truyền cho các tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư
nhận thức rõ về tác hại của túi ni lông đối với môi trường, sức khỏe con người,
từ đó nâng cao ý thức của các tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư trong việc
tạo thói quen hạn chế sử dụng túi ni lông, xem túi ni lông là một sản phẩm huỷ
hoại môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng sức khỏe con người.
Thực hiện có hiệu quả việc hạn chế, hướng đến không sử dụng túi ni lông
trong cuộc sống hàng ngày bằng việc thay thế sử dụng các túi đựng hàng thân
thiện với môi trường tại cơ quan hành chính nhà nước, các trường học, các chợ
truyền thống và các cá nhân bán lẽ, hộ gia đình trên địa bàn thị xã.
II. YÊU CẦU
1. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thị xã, UBND các xã, phường, các tổ
chức, cá nhân và cộng đồng dân cư phối hợp chặt chẽ và đồng bộ trong tổ chức
thực hiện Kế hoạch này nhằm đạt hiệu quả và chất lượng cao.
2. Tổ chức các chương trình, hoạt động hưởng ứng thực hiện kế hoạch
một cách thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí và phải đảm bảo lộ trình
thực hiện phù hợp.

III. NỘI DUNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHÍNH
1. Tổ chức phát động hưởng ứng thực hiện phong trào “Nói không với túi
ni lông sử dụng 01 lần”, tùy thuộc tình hình lựa chọn một địa phương tổ chức sự
kiện chính vào tuần thứ 3 tháng 9 hàng năm (Ngày tổ chức lễ phát động hưởng
ứng “Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn” hàng năm).
2. Tổ chức truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng thông qua các
kênh 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:
3. Các biện pháp, giải pháp hạn chế sử dụng túi ni lông sử dụng 01 lần, sử
dụng túi đựng hàng thân thiện với môi trường:
- Không sử dụng túi ni lông sử dụng 01 lần; nước uống đóng chai sử dụng
một lần (có thể tích 330 ml - 500 ml) trong công sở và khi tổ chức các hội nghị hội
thảo, chuyển đổi sang sử dụng các bình nước thể tích lớn (> 20 lít), hoặc tự đun
nấu, sử dụng các vật dụng chứa đựng sử dụng nhiều lần, vật liệu dễ phân hủy (sản
phẩm sản xuất từ giấy); không sử dụng túi ni lông, khăn lau sử dụng một lần trong
tất cả các hoạt động của cơ quan, đơn vị và tại các hội nghị, hội thảo.
- Xây dựng các điển hình tiên tiến của phong trào “không sử dụng túi ni
lông sử dụng 01 lần”, trước hết tập trung cho các cơ quan nhà nước, cơ sở y tế,
giáo dục, lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ
- Khuyến khích sử dụng các sản phẩm bao bì, phương tiện đựng hàng thân
thiện với môi trường thay thế túi ni lông đến từng hộ tiểu thương tại các chợ
truyền thống, các tổ chức, cá nhân bán lẻ và các hộ gia đình.
4. Tổ chức thực hiện phong trào “Kế hoạch nhỏ” cho các em học sinh tại
các trường học theo hình thức: thu gom túi ni lông, pin qua sử dụng tại gia đình
để tập trung tại 01 địa điểm của nhà trường trước khi chuyển xử lý; thu gom
giấy in, giấy báo loại làm túi đựng thay thế túi ni lông cung cấp cho các quầy
thuốc, nhà thuốc, các hộ kinh doanh nhỏ lẻ có khó khăn về kinh tế…
IV. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN
1. Phòng Tài nguyên & Môi trƣờng
a) Là đơn vị đầu mối, chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan,
UBND các xã, phường tổ chức thực hiện Kế hoạch. Tổ chức phát động hưởng
ứng thực hiện phong trào “Nói không với túi ni lông sử dụng 01 lần”, tùy thuộc
tình hình lựa chọn một địa phương tổ chức sự kiện chính vào tuần thứ 3 tháng 9
hàng năm theo đúng kế hoạch.
b) Chịu trách nhiệm giám sát tiến độ, đôn đốc, tổng hợp tình hình triển
khai thực hiện của các đơn vị tham gia để tham mưu UBND thị xã báo cáo kết
quả với UBND tỉnh. Phối hợp với các đoàn thể chính trị xã hội tổ chức truyền
2

thông cho cán bộ và người dân về tác hại của túi ni lông, biện pháp thu gom và
sử dụng túi đựng hàng thay thế thân thiện với môi trường.
c) Lập dự toán và đề xuất UBND thị xã bố trí kinh phí triển khai Kế
hoạch thực hiện phong trào “Nói không với túi ni lông sử dụng 01 lần“ trên địa
bàn thị xã.
2. Văn phòng HĐND&UBND thị xã
Đăng tải thông tin tuyên truyền trên Trang thông tin của thị xã về triển
khai thực hiện phong trào “Nói không với túi ni lông sử dụng 01 lần“ trên địa
bàn thị xã
3. Phòng Kinh tế
Tuyên truyền, phổ biến các nội dung thuộc Kế hoạch cho tiểu thương tại
các chợ truyền thống và các cá nhân, hộ bán lẽ trên địa bàn thị xã hạn chế sử
dụng túi ni lông sử dụng 01 lần, định hướng không sử dụng túi ni lông sử dụng
01 lần và khuyến khích sử dụng các loại túi giấy hoặc các loại túi thân thiện với
môi trường thay thế túi ni lông sử dụng 01 lần.
4. Phòng Giáo dục và Đào tạo
a) Phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường tuyên truyền về các vấn
đề liên quan đến việc không sử dụng và thải bỏ túi ni lông sử dụng 01 lần, thu
gom túi ni lông và pin qua sử dụng, khuyến khích lồng ghép nội dung trên vào
một số môn học tại lớp và các hoạt động ngoại khóa của nhà trường; tăng cường
tuyên truyền về bảo vệ môi trường; xây dựng tiêu chí “Trường học thân thiện
với môi trường" để thực hiện từ tháng 6/2019.
b) Xây dựng mô hình thu gom túi ni lông, pin qua sử dụng tại gia đình để
tập trung tại 01 địa điểm của nhà trường trước khi chuyển xử lý; thu gom giấy
in, giấy báo loại làm túi đựng thay thế túi ni lông sử dụng 01 lần cung cấp cho
các quầy thuốc, nhà thuốc, các hộ kinh doanh nhỏ lẻ có khó khăn về kinh tế và
phát động phong trào thi đua “Trường học nói không với túi ni lông sử dụng 01
lần”. Trong đó đặc biệt quan tâm đến khu vực nhà ăn, căng tin trường học.
5. Phòng Y tế
a) Xây dựng kế hoạch không sử dụng túi ni lông sử dụng 01 lần trong
ngành y tế để tổ chức thực hiện phù hợp công tác chuyên môn nghiệp vụ.
b) Phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường tuyên truyền về các vấn đề
liên quan đến việc sử dụng và thải bỏ túi ni lông sử dụng 01 lần cho các đơn vị (nhà
thuốc, quầy thuốc,..)
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6. Phòng Tài chính – Kế hoạch
Tham mưu UBND thị xã bố trí kinh phí thực hiện kế hoạch trên cơ sở đề
xuất của Phòng Tài nguyên & Môi trường về dự toán kinh phí triển khai Kế
hoạch thực hiện phong trào “Nói không với túi ni lông sử dụng 01 lần“ trên địa
bàn thị xã.
7. Trung tâm Văn hóa – Thông tin & Thể thao
Chịu trách nhiệm phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường và
UBND các xã, phường trong việc tuyên truyền, vận động các nhà phân phối,
đơn vị thuộc đơn vị mình quản lý và người dân trong việc hạn chế sử dụng túi ni
lông sử dụng 01 lần.
8. Đề nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam thị xã
a) Phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường cung cấp thông tin, nội
dung tài liệu đến cấp cơ sở.
b) Thực hiện việc tuyên truyền, giám sát các tổ chức, cá nhân và cộng
đồng dân cư thực hiện Kế hoạch.
9. Liên đoàn Lao động thị xã
Phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường tuyên truyền về các vấn đề
tác hại liên quan đến việc sử dụng và thải bỏ túi ni lông cho cán bộ, công nhân
viên và người lao động.
10. Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã
a) Chỉ đạo Hội Liên hiệp phụ nữ các địa phương tổ chức phát động hưởng
ứng thực hiện phong trào “ Phụ nữ Nói không với túi ni lông sử dụng 01 lần”
trên địa bàn thị xã
b) Xây dựng các nội dung, tài liệu tuyên truyền phù hợp với đối tượng
quản lý, lĩnh vực hoạt động. Chuyển giao các mô hình hoạt động đã được thực
hiện có hiệu quả cho cộng đồng dân cư.
11. Hội Nông dân thị xã
a) Xây dựng các nội dung, tài liệu tuyên truyền phù hợp với đối tượng
quản lý, lĩnh vực hoạt động.
b) Chuyển giao các mô hình hoạt động đã được thực hiện có hiệu quả cho
cộng đồng dân cư.
12. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị xã
a) Phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức các hoạt động
hưởng ứng thực hiện phong trào “Nói không với túi ni lông sử dụng 01 lần”.
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b) Nghiên cứu mô hình câu lạc bộ “Nói không với túi ni lông sử dụng 01
lần” làm nòng cốt; đào tạo tình nguyện viên tham gia các hoạt động phong trào.
13. Ủy ban nhân dân các xã, phƣờng
a) Xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào “Nói không với túi ni lông sử
dụng 01 lần“ của địa phương mình.
b) Thường xuyên tuyên truyền cho người dân địa phương, đặc biệt là phụ
nữ, đối tượng chính của hộ gia đình thường xuyên mua sắm thực phẩm, đồ gia
dụng sinh hoạt … về tác hại của túi ni lông đối với môi trường, sức khỏe con
người.
V. KINH PHÍ
1. Từ nguồn kinh phí được duyệt từ ngân sách theo quy định.
2. Từ nguồn xã hội hóa huy động từ các tổ chức, cá nhân.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Căn cứ các nội dung kế hoạch này, các ban, ngành, đoàn thể thị xã,
UBND các xã, phường tổ chức thực hiện.
Định kỳ trước ngày 10 tháng 11 hàng năm, các cơ quan, đơn vị và địa
phương tổng hợp tình hình và xây dựng kế hoạch cụ thể giai đoạn tiếp theo gửi
Phòng Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, tham mưu UBND thị xã báo cáo
UBND tỉnh trước ngày 20 tháng 12 hàng năm./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/c)
- Sở Tài nguyên & Môi trường;
- Thường trực Thị ủy;
- Thường trực HĐND thị xã;
- UBMTTQ Việt Nam thị xã;
- CT, các PCT UBND thị xã;
- Các Cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thị xã;
- UBND các xã, phường;
- Trang thông tin điện tử thị xã;
- VP: CVP, PCVP và các CV;
- Lưu: VT, TN.
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