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UỶ BAN NHÂN DÂN 
XÃ CỘNG HÒA

Số:     /KH-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cộng Hòa, ngày      tháng 04 năm 2022

KẾ HOẠCH
Tuyên truyền phân loại, thu gom và xử lý chất thải rắn 

sinh hoạt trên địa bàn xã
-------

Thực hiện Nghị quyết số 74-NQ/ĐU, ngày 31/03/2022 của Ban Chấp hành 
Đảng bộ xã Cộng Hòa về “Thực hiện phân loại, thu gom và xử lý chất thải rắn sinh 
hoạt trên địa bàn xã Cộng Hòa”, Kế hoạch số 17-KH/UBND ngày 01/4/2022 của 
UBND xã Cộng Hòa. Ủy ban nhân dân xã Cộng Hòa xây dựng kế hoạch tuyên 
truyền phân loại, thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn xã cụ thể 
như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:
- Nhằm phổ biến, tuyên truyền sâu rộng, đầy đủ, các văn bản lãnh đạo, chỉ 

đạo của tỉnh của huyện về phân loại, thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên 
địa bàn xã đến các cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn xã.

- Tạo được sự đồng thuận và thống nhất cao về nhận thức và hành động của 
cả hệ thống chính trị trong tổ chức thực hiện phân loại, thu gom và xử lý chất thải 
rắn sinh hoạt trên địa bàn xã; khẳng định nỗ lực, quyết tâm của các cấp uỷ, chính 
quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; nâng cao ý thức, trách nhiệm của 
các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trong thực hiện phân loại, thu gom và 
xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

2. Yêu cầu:
- Tập trung tuyên truyền tạo sự đồng thuận, hưởng ứng trong nhân dân; phát 

huy vai trò, trách nhiệm và sự phối hợp của các cấp, các ngành, các tổ chức, hộ gia 
đình và cá nhân trên địa bàn xã để thực hiện tốt phân loại, thu gom và xử lý chất 
thải rắn sinh hoạt trên địa bàn xã.

- Nội dung, phương thức thông tin, tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối 
tượng, bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm, chú 
trọng phát huy vai trò của các cơ quan trong khối tuyên truyền, khối Dân vận, Mặt 
trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

II. NỘI DUNG
1. Nội dung tuyên truyền 
1.1. Tuyên truyền sâu rộng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước về vệ sinh môi trường; Đề án “Xử lý chất thải rắn trên địa bàn 
tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030” của UBND 
tỉnh; Kế hoạch số 11 -KH/HU, ngày 31/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ 
huyện về tiếp tục thực hiện Đề án thu gom và xử lý rác thải tại khu vực thôn, khu 
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dân cư trên địa bàn huyện. Quan điểm, chủ trương, mục tiêu chung, mục tiêu cụ 
thể và các nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết 13-NQ/HU; Kế hoạch số 44/KH-
UBND ngày 31/3/2022 của UBND huyện; Kế hoạch số 17-KH/UBND ngày 
01/4/2022 của UBND xã.

1.2. Tuyên truyền về cách nhận biết, phân loại ngay tại nguồn rác hữu cơ, rác 
vô cơ, chất thải rắn có khả năng tái chế, tái sử dụng; quy trình phân loại, thu gom 
và xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

1.3. Tuyên truyền về sự nguy hại, gây ô nhiễm môi trường do chất thải rắn 
sinh hoạt gây ra; trách nhiệm và ý thức của các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức và 
mọi người dân trong công tác bảo vệ môi trường nói chung, trọng tâm là việc phân 
loại, thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

1.4. Tuyên truyền về lợi ích của việc bảo vệ môi trường, phân loại chất thải 
rắn tại nguồn, để hạn chế việc phát sinh chất thải rắn, giảm thiểu ô nhiễm môi 
trường do chất thải rắn gây ra, góp phần bảo vệ sức khoẻ con người, môi trường, 
thích ứng với biến đổi khí hậu và hướng tới mục tiêu môi trường xanh.

1.5. Tuyên truyền về kết quả thực hiện phân loại, thu gom và xử lý chất thải rắn 
sinh hoạt; phổ biến, biểu dương các mô hình, gương người tốt, việc tốt, điển hình 
trong thực hiện Nghị quyết 13-NQ/HU. Phê phán các hành vi vi phạm các quy định 
về bảo vệ môi trường.

1.6. Thông tin, giải đáp các ý kiến khó khăn vướng mắc.
2. Hình thức tuyên truyền
Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, đảm bảo phù hợp với tình hình thực 

tế, thiết thực, hiệu quả và phù hợp với công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19: 
- Tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh xã.
- Trên Cổng thông tin điện tử xã.
- Tuyên truyền cổ động bằng loa máy trên xe lưu động.
- Tuyên truyền trực quan: Bảng điện tử, pano, khẩu hiệu, áp phích tại các trục 

đường giao thông chính, thôn, xóm, điểm sinh hoạt cộng đồng.
- Tuyên truyền thông qua hình thức sân khấu hóa, các hoạt động văn hóa, văn 

nghệ.
- Tuyên truyền qua hoạt động Ban Tuyên giáo, Khối dân vận, Mặt trận Tổ 

quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; sinh hoạt chi bộ, họp thôn và đội ngũ báo 
cáo viên, tuyên truyền viên.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Công chức Văn hoá - Thông tin: 
- Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác tuyên truyền, vận 

động thực hiện Nghị quyết 13-NQ/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy và Kế 
hoạch số 44/KH-UBND của UBND huyện, Kế hoạch số 17-KH/UBND ngày 
01/4/2022 của UBND xã trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Chủ trì, phối hợp với Công chức Địa chính Xây dựng -  Nông Nghiệp và 
Môi trường xây dựng các khẩu hiệu tuyên truyền.
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- Kiểm tra, rà soát, tháo dỡ các panô tuyên truyền nội dung không còn phù 
hợp, các bảng quảng cáo thương mại đã hết thời hạn quảng cáo hoặc cũ nát gây 
mất mỹ quan.

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan Đoàn thể tổ chức tuyên truyền lưu động 
tại trên địa bàn xã. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn đưa nội dung tuyên truyền về phân loại, thu gom, xử lý 
chất thải rắn sinh hoạt thông qua hình thức sân khấu hoá, hoạt động văn hóa, văn 
nghệ.

2. Công chức Địa chính Xây dựng -  Nông Nghiệp và Môi trường:
Cung cấp cho Đài truyền thanh, Ban biên tập cổng thông tin điện tử, các đoàn 

thể xã và các đơn vị liên quan: 
- Các văn bản, tài liệu về bảo vệ môi trường; quy định về rác thải hữu cơ, rác 

thải vô cơ, rác thải có khả năng tái chế, tái sử dụng; sổ tay hướng dẫn phân loại 
chất thải rắn tại nguồn; quy trình, phương pháp phân loại, thu gom, xử lý chất thải 
rắn sinh hoạt để thực hiện tuyên truyền;

- Tình hình, tiến độ và kết quả thực hiện Nghị quyết 13 -NQ/HU; các mô 
hình, cách làm hay, có hiệu quả trong việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại 
nguồn; công tác thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn xã. Thông tin, 
giải đáp các ý kiến khó khăn vướng mắc.

- Phối hợp với Đài truyền thanh, Công chức Văn hóa – Thông tin xây dựng 
các file âm thanh phục vụ công tác tuyên truyền lưu động. 

- Phối hợp với Công chức Văn hóa - Thông tin xây dựng các khẩu hiệu 
tuyên truyền.

3. Đài Truyền thanh xã: 
- Xây dựng chương trình, tăng cường viết tin, bài về tình hình thực hiện 

Nghị quyết 13-NQ/HU, Kế hoạch số 44/KH-UBND của UBND huyện, Kế hoạch 
số 17-KH/UBND ngày 01/4/2022 của UBND xã các hoạt động phân loại, thu 
gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn xã; 

- Thực hiện 01 chuyên mục/tuần, thời lượng từ 10 - 15 phút, vào khung giờ 
6h00’- 6h30’ sáng thứ Bẩy hằng tuần.

- Tiếp sóng các chương trình tuyên truyền của huyện, tăng cường viết các tin 
bài và dành thời lượng để tuyên truyền tại địa phương.

- Chủ trì, phối hợp với Công chức Văn hóa – Thông tin  và Công chức Địa 
chính Xây dựng -  Nông Nghiệp và Môi trường xây dựng các file âm thanh phục 
vụ công tác tuyên truyền lưu động . 

4. Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử xã:
- Tăng cường viết, đăng tin, bài trên, dẫn đường link các bài viết về hoạt động 

phân loại, thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn xã.
5. Các nhà Trường
- Tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, giáo viên, học sinh về bảo vệ môi trường 

và Nghị quyết 13-NQ/HU của Ban Thường vụ Huyện uỷ, Kế hoạch số 44/KH-
UBND của UBND huyện, Kế hoạch số 17-KH/UBND ngày 01/4/2022 của UBND 
xã về thực hiện phân loại, thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt.
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- Lồng ghép hợp lý nội dung tuyên truyền, giáo dục về vệ sinh môi trường, về 
phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, nhằm cung cấp kiến thức và xây dựng ý 
thức tự giác của công dân ngay từ lứa tuổi học đường.

6. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội xã. 
- Phát động, tuyên truyền sâu rộng tới đoàn viên, hội viên và các tầng lớp 

nhân dân tích cực tham gia thực hiện phân loại, thu gom và xử lý chất thải rắn 
sinh hoạt; xây dựng và nhân rộng các mô hình có hiệu quả trong công tác phân 
loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, tạo ý thức ngay từ trong mỗi đoàn viên, 
hội viên và người dân.

- Cung cấp các thông tin, bài viết, hình ảnh, video clip về hoạt động trong 
hệ thống của đoàn thể mình, đặc biệt là các mô hình hay, gương người tốt, việc 
tốt cho Đài truyền thanh xã, Ban biên tập Cổng thông tin điện tử xã để tuyên 
truyền.

- Chỉ đạo các chi hội đoàn thể đưa nội dung về công tác phân loại, thu gom, 
xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tại các kỳ sinh hoạt của đoàn thể.

7. Các thôn
- Tuyên truyền, vận động toàn dân trong thôn tích cực tham gia thực hiện 

phân loại, thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn. Đưa nội dung 
phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn trong xây dựng bảo vệ môi trường trên địa 
bàn vào hương ước, quy ước của làng.

- Thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của thôn về các văn 
bản chỉ đạo của cấp trên liên quan tới việc phân loại, thu gom và xử lý chất thải 
rắn sinh hoạt. Biểu dương những cá nhân, những hộ gia đình có mô hình hay, 
cách làm hiệu quả để các hộ gia đình trong thôn học hỏi, trao đổi kinh nghiệm 
trong quá trình phân loại và thu gom, xử lý rác.

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền về thực hiện phân loại, thu gom và xử lý 
chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn xã. Đề nghị MTTQ, các đoàn thể xã và các đơn 
vị liên quan quan tâm tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- UBND huyện (để b/c),
- BTV Đảng Ủy;
- Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND xã
- Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể xã;
- Lưu VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

 

   Hoàng Đức Việt 
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NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN TRỰC QUAN
(Kèm theo Kế hoạch số ……/KH-UBND, ngày …/…../2022 

của UBND xã Cộng Hòa)
-----

1. Chung tay phân loại rác thải tại nguồn vì một môi trường bền vững!
2. Hãy phân loại rác thải tại nguồn để chất thải được tái sử dụng, tái chế!
3. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của mỗi chúng ta!
4. Rác là tài nguyên - Hãy phân loại ngay tại nhà!
5. Phân loại rác thải tại nguồn - Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn!
6. Tái chế rác hôm nay, vì một tương lai tốt đẹp hơn!
7. Tái chế rác thải. Nếu không, bạn sẽ chon vùi trái đất!
8. Hưởng ứng chương trình 3R - Giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế rác!
9. Phân loại rác tại nguồn - Biến ý tưởng thành hành động!
10. Tái chế rác là xu thế của thời đại mới!
11. Tái chế rác là sự lựa chọn tốt nhất hiện nay!
12. Hãy phân loại rác tại nguồn để tái chế nhằm giảm thiểu lượng rác chôn 

lấp!
13. Thay đổi lối sống, cách tiêu dung nhà bạn sẽ giảm ngay lượng rác thải 

phát sinh!
14. Vật dụng cũ của bạn luôn là sản phẩm hữu ích cho người khác - Hãy 

đừng vứt bỏ chúng!
15. Phân loại rác tại nguồn là hành động xây dựng nếp sống văn hóa, văn 

minh!
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