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KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý
chất thải rắn (bao gồm chất thải nhựa) trên địa bàn
Thực hiện Kế hoạch số 375/KH-SGDĐT ngày 08/3/2021 của Sở Giáo dục và Đào
tạo tỉnh Bình Định về việc triển khai thực hiện một số giải pháp cấp bách tăng cường quản
lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bình Định, Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế
hoạch triển khai thực hiện như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 41/CT-TTg ngày 01/12/2020 của Thủ tướng Chính
phủ về một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn; Chỉ thị số 33/CT-TTg
ngày 20/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử
lý nhựa đã qua sử dụng, giảm thiểu phát thải chất thải nhựa ra môi trường;
Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp
luật môi trường đối với vấn đề ô nhiễm chất thải rắn;
Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sản xuất; hoàn thiện cơ chế chính sách khuyến
khích phát triển các sản phẩm dễ phân hủy, tái sử dụng, thân thiện với môi trường thay túi
ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần.
2. Yêu cầu
Việc xây dựng kế hoạch quản lý chất thải rắn của từng đơn vị phải đảm bảo tính
khả thi, hiệu quả và gắn liền với công tác giáo dục bảo vệ môi trường nói chung.
II. ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG THỰC HIỆN:
1. Đối tượng thực hiện:
Các trường THCS, TH, MG, MN xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực
hiện kế hoạch;
Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh vận động gia đình, người thân và cộng đồng
cùng hạn chế chất thải rắn, chất thải nhựa khó phân hủy.
2. Nội dung thực hiện:
Mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh hãy hành động và vận động gia đình,
người thân cùng nhau hạn chế chất thải rắn, không dùng sản phẩm nhựa và túi ni lông sử
dụng một lần;
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Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học
sinh về những tác hại của chất thải rắn, sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó
phân hủy;
Tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, góp phần làm thay
đổi tích cực hành vi hạn chế chất thải rắn, sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông
khó phân hủy cho tất cả các đối tượng trong cơ sở giáo dục thông qua các hình thức tổ
chức như: Mittinh, thông tin-truyền thông; kết hợp treo băng rôn, biểu ngữ, áp phích, phân
phát tài liệu, tờ rơi;
Tăng cường thực hiện tích hợp, lồng ghép nội dung giáo dục về bảo vệ môi trường,
giảm thiểu chất thải rắn cho học sinh qua các môn học như: Ngữ văn, Giáo dục công dân,
Địa lý, Sinh học, Hóa học,...ở cấp trung học cơ sở; Khoa học, Lịch sử - Địa lý, Đạo đức,...
ở cấp tiểu học.
III. THỜI GIAN THỰC HIỆN
- Xây dựng kế hoạch thực hiện trước ngày 15/3/2021;
- Báo cáo kết quả thực hiện của các đơn vị trước ngày 30/6 hàng năm.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Căn cứ vào Kế hoạch này, tùy vào tình hình thực tế, yêu cầu các đơn vị khẩn
trương xây dựng kế hoạch tăng cường quản lý chất thải rắn năm 2021 và báo cáo kết quả
thực hiện về Phòng GDĐT (qua địa chỉ email: havanca67@gmail.com), để tổng hợp báo
cáo Sở GDĐT và UBND huyện Phù Cát.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý
chất thải rắn trên địa bàn của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Cát./.
Nơi nhận:
- Sở GDĐT Bình Định (báo cáo);
- UBND huyện Phù Cát (báo cáo);
- Các trường MG, MN, TH, THCS (thực hiện);
- Trưởng Phòng, các PTP phòng GDĐT;
- Chuyên viên MN, TH, THCS;
- Lưu: VT.
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