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                                                      KẾ HOẠCH 

Thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” và “Nói không với sản phẩm 

ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần” 

 

Thực hiện Công văn số 2791/ UBND-CT ngày 10/5/2019 của UBND tỉnh 

Thừa Thiên Huế về việc triển khai các hoạt động để thực hiện phong trào “Chống 

rác thải nhựa”, Sở Du lịch ban hành Kế hoạch thực hiện như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

- Tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

toàn ngành thay đổi hành vi, thói quen dùng sản phẩm nhựa sử dụng 01 lần, túi 

ni lông khó phân hủy, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe 

con người. Tích cực tìm kiếm các giải pháp thay thế sản phẩm nhựa sử dụng 01 

lần trong hoạt động của đơn vị. 

- Kế hoạch phải được thực hiện một cách có hiệu quả thông qua việc tuyên 

truyền; các hoạt động triển khai hưởng ứng đảm bảo phù hợp với điều kiện tình 

hình thực tế của đơn vị, thiết thực, hiệu quả. 

II. Nội dung thực hiện 

1. Tuyên truyền phong trào „Chống rác thải nhựa”, “Nói không với túi 

ni lông sử dụng một lần” trên Trang thông tin điện tử của Sở, fanpage,...  

2. Không sử dụng nước uống đóng chai sử dụng một lần (có thế tích 

330ml-500ml) trong công sở và khi tổ chức hội nghị hội thảo, chuyển đổi 

sang sử dụng các bình nước thể tích lớn (>20ml), hoặc tự đun nấu, sử dụng 

các vật dụng chứa đựng nhiều lần, vật liệu dễ phân hủy (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. 

3. Ban hành văn bản gửi các doanh nghiệp du lịch – dịch vụ trên địa bàn 

tỉnh triển khai các hoạt động để thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa”. 

4. Xây dựng Kế hoạch triển khai Tổ chức ký cam kết tham gia thực 

hiện phong trào “Chống rác thải nhựa”, “Nói không với túi ni lông sử dụng 

một lần” đối với các doanh nghiệp du lịch – dịch vụ trên địa bàn tỉnh. 

4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp du lịch, dịch 

vụ trên địa bàn tỉnh về việc bảo vệ môi trường trong lĩnh vực du lịch theo kế 

hoạch đã được ban hành. 

III. Phân công nhiệm vụ 

1. Văn phòng Sở 
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Cập nhật thông tin liên quan đến phong trào “Chống rác thải nhựa” trên 

Trang thông tin điện tử của Sở, fanpage,... 

Tham mưu ban hành các văn bản gửi các doanh nghiệp du lịch - dịch vụ 

triển khai các hoạt động để thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa”.  

Tổ chức ký cam kết trong toàn ngành tham gia thực hiện phong trào 

“Chống rác thải nhựa”, “Nói không với túi ni lông sử dụng một lần” .  

2. Các phòng thuộc Sở  

Phối hợp với Văn phòng Sở triển khai thực hiện Kế hoạch này. 

Phòng Quản lý Lữ hành, Quản lý Cơ sở Lưu trú phối hợp liên hệ với các 

doanh nghiệp du lịch – dịch vụ khi triển khai thực hiện buổi Ký kết. 

3. Thanh tra Sở 

Triển khai Kế hoạch thanh tra, kiểm tra đã được phê duyệt để kịp thời phát 

hiện, chấn chỉnh hoạt động kinh doanh trên địa bàn tỉnh. 

IV. Kinh phí 

Sử dụng kinh phí sự nghiệp du lịch được phân bổ năm 2019. 

V. Tổ chức thực hiện 

Căn cứ nhiệm vụ được giao, các phòng thuộc Sở triển khai thực hiện có 

hiệu quả các nhiệm vụ đề ra. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các 

đơn vị kịp thời báo cáo về Văn phòng Sở để kịp thời giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (để b/c) 
- Sở Tài nguyên và Môi trường (để b/c); 

- Hiệp hội Du lịch (để phối hợp);           

- BGĐ Sở; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Các doanh nghiệp DL-DV; 

- Lưu: VT, VP. 

Q.GIÁM ĐỐC 
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