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KÉ HOẠCH  
Thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa”

Thực hiện Thông báo số 745-TB/HVCTQG ngày 25 tháng 9 năm 2019 

của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc hạn chế sử dụng 

sản phẩm nhựa dùng một lần và Chương trình số 139/Ctr-CĐHV ngày 27 tháng 

9 năm 2019 của Ban Thường vụ Công đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí 

Minh về Hưởng ứng phong trào thi đua “Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí 

Minh chung tay hành động chổng rác thải nhựa vì một Việt Nam xanh Ban 

Chấp hành Công đoàn Học viện Chính trị khu vực IV xây dựng kế hoạch thực 

hiện phong trào “Chống rác thải nhựa ” như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Muc đích

- Ngăn ngừa, hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi 

trường do sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nilon khó phân hủy gây ra. Sử 

dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học.

- Đóng góp vào việc giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của 

cán bộ, công chức, viên chức, lao động (CBCCVCLĐ), học viên Học viện và 

gia đình về bảo vệ tài nguyên môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của các đơn vị trong việc thực hiện các 

chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác bảo vệ tài 

nguyên môi trường trong sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nilon khó 

phân hủy.



2. Yêu cầu

Tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí, thu 

hút được sự quan tâm và tham gia tích cực, đông đảo của cán bộ, công chức, 

viên chức, lao động, học viên và gia đình.

II. NỘI DUNG THựC HIỆN 
•  •  •

1. Tuyên truyền phổ biến đến công chức, viên chức, người lao động và 

học viên về phong trào “Chổng rác thải nhựa”, “Nói không với sản phẩm nhựa 

dùng một lần”

- Vận động Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ 

quan gương mẫu trong hạn chế sử dụng túi nilon, sản phẩm nhựa dùng một lần.

- Tuyên truyền đến học viên, người thân, gia đình, bạn bè tác hại của rác 

thải nhựa và vận động thực hiện việc sử dụng sản phẩm thân thiện với môi 

trường, hạn chế dùng sản phẩm nhựa dùng một lần.

2. Từng bước hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa, nhất là nhựa sử dụng 

một lần trong hoạt động của cơ quan, đơn vị

- Không sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần như (ống hút, nước 

đóng chai, hộp xốp, ly, dĩa ....bằng nhựa dùng một lần) trong các hoạt động của 

cơ quan. Thay thế bằng việc sử dụng dụng cụ thủy tinh, sành, sứ đựng nước 

uống, thức ăn trong hội họp, tiệc chiêu đãi. %

- Hạn chế việc sử dụng túi nilon, sơ mi đựng tài liệu bằng cách tái sử dụng 

túi nilon, sơ mi và dần thay thế bằng các sản phẩm thân thiện hơn với môi trường.

- Tái sử dụng và sử dụng tiết kiệm văn phòng phẩm nhằm giảm thiểu phát
f !

sinh chất thải ảnh hưởng đến môi trường trong các hoạt động ở cơ quan, đơn vị.

3. Thực hiện phân loại, thu gom rác thải phát sinh tại trụ sở làm việc có 

khả năng tái chế bằng việc trang bị thêm hệ thống thùng rác đựng riêng rác thải 

tái chế tại khuôn viên học viện và các phòng làm việc; đồng thời khuyến khích 

sự tham gia của cán bộ, công chức, viên chức, lao động, học viên Học viện trong
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thu gom, phân loại và tái chế các sản phẩm đã sử dụng làm từ nhựa, bao bì, túi 

nilon, giấy...

4. Phối hợp với Đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh trong cơ quan 

thực hiện tốt phong trào “Chống rác thải nhựa”; hạn chế sử dụng và tiến tới nói 

không với bao bì nilon và sản phẩm nhựa sử dụng một lần.

5. Tuyên dương, khen thưởng các đơn vị, cá nhân có cách làm hay, sáng
, ' v  

kiên có giá trị và thực hiện tôt phong trào “Chông rác thải nhựa” trong Học viện.

III. TỔ CHỨC THựC HIỆN

- Ban Chấp hành Công đoàn xây dựng Ke hoạch thực hiện phong trào 

“Chống rác thải nhựa”.

- Các Tổ Công đoàn triển khai Kế hoạch đến công đoàn viên, người lao động.

Yêu cầu các đơn vị, cá nhân nghiêm túc thực hiện Kế hoạch. Trong 

tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướn mắc, gửi ý kiến phản ánh về Văn
'  9 «, rj|

Công đoàn Học viện IV (quan đông chí Lê Ngọc Hân) đê tông họp báo cáo./. .

Nơi nhận:

- BTV Công đoàn HV CTQG (b/c);
- Đảng ủy Học viện CTKV IV (b/c);
- ủy  viên BCH Công đoàn;
-Tổ trưởng Công đoàn;
- Lưu: VP Đ-ĐT.

Phan Việt Châu
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