
UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

Số:        /KH-SKHCN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

  Hà Nam, ngày       tháng 7 năm 2021 
 

KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Quyết định số 175/QĐ-TTg  

của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác  

tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025” 

 

Thực hiện kế hoạch số 1668/KH-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc triển khai thực hiện Quyết định số 175/QĐ-TTg 

ngày 05/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh 

Hà Nam, Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Quyết 

định số 175/QĐ-TTg với những nội dung như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

- Thực hiện các nội dung, nhiệm vụ tại Quyết định số 175/QĐ-TTg gắn với 

việc thực hiện Kế hoạch số 3362/KH-UBND ngày 06/11/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải 

nhựa trên địa bàn tỉnh Hà Nam nhằm triển khai có hiệu quả các mục tiêu chiến 

lược của Đảng, Nhà nước  và của tỉnh về quản lý và giảm thiểu rác thải nhựa. 

- Thông qua công tác tuyên truyền cán bộ, công chức, viên chức và người lao 

động được cung cấp thông tin về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước trong công tác phòng, chống rác thải nhựa, góp phần nâng cao 

nhận thức và trách nhiệm cộng đồng, thay đổi thói quen sử dụng túi nilon, sản 

phẩm nhựa dùng một lần và chuyển dần sang sử dụng các sản phẩm gần gũi, thân 

thiện với môi trường, góp phần bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Nam.  

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng chuyên môn, các đơn vị thuộc 

Sở trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; đảm bảo việc triển khai thực hiện các 

nhiệm vụ trong Quyết định số 175/QĐ-TTg kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả 

và phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị. 

II. Nội dung 

1. Đối tượng tuyên truyền 

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan Sở Khoa học 

và Công nghệ. 

2. Nội dung tuyên truyền 

Các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở, tập trung tuyên truyền, phổ 

biến những nội dung chủ yếu sau: 

- Đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên 

quan đến bảo vệ môi trường; phòng, chống rác thải nhựa. 

- Tác hại của chất thải nhựa và túi ni lông khó phân hủy đối với môi trường. 
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- Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, tái chế rác thải nhựa; hoàn thiện 

cơ chế chính sách khuyến khích phát triển các sản phẩm, có thể phân hủy, tái sử 

dụng, thân thiện với môi trường; kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh và tăng trưởng 

xanh. 

- Kinh nghiệm trong công tác phòng, chống rác thải nhựa tại các nước trong 

khu vực và quốc tế; biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các gương điển hình tiên 

tiến, nhân rộng mô hình tốt, cách làm hay, sáng kiến có giá trị trong phong trào thu 

gom, phân loại, vận chuyển và xử lý chất thải, rác thải nhựa. 

3. Hình thức tuyên truyền 

- Tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa đến cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động cơ quan gắn với các hoạt động chuyên môn của đơn vị. 

- Thường xuyên tổng hợp, cập nhật thông tin tuyên truyền về phòng, chống 

rác thải nhựa trên Cổng thổng tin điện tử của Sở. 

III. Tổ chức thực hiện 

Giao Văn phòng Sở chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn, các đơn vị 

thuộc Sở tham mưu với Lãnh đạo Sở triển khai thực hiện các hoạt động tuyên 

truyền về phòng, chống rác thải nhựa theo đúng tinh thần Quyết định số 175/QĐ-

TTg của Thủ tướng Chính phủ.  

Giao Phòng Quản lý Chuyên ngành thường xuyên cập nhật, đăng tải các văn 

bản về công tác phòng, chống rác thải nhựa của Trung ương, của tỉnh trên Website 

của Sở. 

Các phòng chuyên môn, các đơn vị thuộc sở tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, 

triển khai thực hiện các nội dung của kế hoạch này tới toàn thể công chức, viên 

chức và người lao động trong cơ quan. 

Trên đây là kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 175/QĐ-TTg ngày 

05/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025” của Sở Khoa học và 

Công nghệ./. 

Nơi nhận: 
- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tất Nhiên 
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