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KẾ HOẠCH 

Về việc tổ chức Cuộc thi Sáng tạo Xanh Thừa Thiên Huế 2019 

 

Căn cứ Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 26/02/2019 của UBND tỉnh về việc 

thực hiện phong trào “Nói không với túi ni lông sử dụng 01 lần” trên địa bàn tỉnh; 

Căn cứ Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 04/3/2019 của UBND tỉnh về việc 

tổ chức, triển khai thực hiện Đề án ngày Chủ nhật Xanh “Hãy hành động để 

Thừa Thiên Huế thêm Xanh – Sạch – Sáng; 

Căn cứ Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 22/4/2019 của UBND tỉnh về việc 

tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức thực hiện Đề án Ngày Chủ 

nhật Xanh; 

Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc 

thi Sáng tạo Xanh Thừa Thiên Huế 2019 (gọi tắt là Cuộc thi), như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

1. Tạo ra sân chơi giao lưu lành mạnh, bổ ích, phát triển tư duy sáng tạo, 

xây dựng các sáng kiến, mô hình có ý nghĩa về bảo vệ môi trường và phát triển 

bền vững; thúc đẩy hoạt động sáng kiến, mô hình sản phẩm thân thiện với môi 

trường, thu gom, xử lý và tái chế chất thải. 

2. Góp phần tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi 

trường; nguy cơ ô nhiễm môi trường do rác thải, nước thải, khí thải gây ra,.v.v.. 

ảnh hưởng đến đời sống và sức khỏe người dân; khuyến khích sử dụng công 

nghệ sản phẩm thân thiện môi trường, ít tiêu hao năng lượng, hạn chế sử dụng 

các nguyên liệu có phát sinh chất thải, gây ô nhiễm môi trường... 

3. Tìm ra các sáng kiến, mô hình; tuyên dương và ghi nhận các tổ chức, cá 

nhân có ý tưởng, sáng kiến, mô hình xuất sắc để giải quyết các vấn đề giảm 

thiểu chất thải trong cộng đồng, đặc biệt giảm thiểu sản phẩm nhựa dùng 01 lần 

và túi ni lông khó phân hủy, phù hợp với điều kiện kinh tế - kỹ thuật tỉnh Thừa 

Thiên Huế. 

4. Các sáng kiến, mô hình hoàn thiện, có hiệu quả sẽ được tổng hợp, biên 

tập phổ biến rộng rãi và được giới thiệu vào các hoạt động bảo vệ môi trường 

trên địa bàn tỉnh. 

2. Yêu cầu 

a) Cuộc thi đảm bảo thu hút được đông đảo các tổ chức, nhóm cá nhân, cá 
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nhân và toàn thể cộng đồng người dân hưởng ứng tham gia; tạo sức lan tỏa trong 

cộng đồng. 

b) Công tác tổ chức đảm bảo chu đáo, công bằng, khách quan trong quá 

trình hướng dẫn, chấm thi và các công việc liên quan khác. 

II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI 

1. Các tác giả hoặc đồng tác giả là công dân Việt Nam, người Việt Nam 

định cư ở nước ngoài; người nước ngoài đang lao động, học tập, công tác tại 

Việt Nam có các sáng kiến, mô hình sáng tạo được ứng dụng, áp dụng trên địa 

bàn tỉnh đều có quyền dự thi với tư cách là cá nhân.  

2. Mọi tổ chức đã đầu tư nguồn lực để tạo ra các các sáng kiến, mô hình 

sáng tạo đều có quyền đứng tên tham dự cuộc thi. Trường hợp đó, những người 

trực tiếp tham gia sáng tạo ra giải pháp kỹ thuật và được tổ chức đứng tên dự thi 

giới thiệu sẽ là tác giả (hoặc nhóm tác giả) của giải pháp kỹ thuật dự thi. 

Mỗi cá nhân, tổ chức có thể tham gia dự thi nhiều giải pháp, sáng kiến. 

III. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN 

TT Nội dung thực hiện Thời gian 

1 Công tác chuẩn bị  

1.1 Xây dựng Kế hoạch tổ chức cuộc thi 

Tháng 5-6/2019 
1.2 Thành lập Ban Tổ chức, Ban Thư ký cuộc thi 

1.3 Quyết định ban hành Thể lệ tổ chức cuộc thi 

1.4 Họp Ban Tổ chức cuộc thi 

2 Công tác tổ chức tuyên truyền, vận động  

2.1 Tổ chức phát động cuộc thi Tháng 6/2019 

2.2 

 

Thông báo, tuyên truyền, phổ biến, quảng bá về cuộc thi (trên báo, 

đài, văn bản, băng rôn, tờ rơi, pa nô, áp phích,...); truyền thông trên 

trang Web của các đơn vị phối hợp; qua Facebook 

Tháng 5-6/2019 

 

  3 Công tác chấm thi  

3.1 
Họp Ban Tổ chức cuộc thi, chuẩn bị công tác chấm thi, công tác xét 

giải thưởng 
Tháng 6-7/2019 

3.2 
Xây dựng và ban hành quy chế chấm thi, thang điểm chấm các hồ sơ 

dự thi 
Tháng 6-7/2019 

3.3 Thành lập Hội đồng giám khảo (vòng sơ khảo và chung kết) Tháng 7-8/2019 

3.4 Tổ chức chấm thi vòng sơ khảo Tháng 7-8/2019 

3.5 Tổ chức chấm thi vòng chung kết Tháng 9/2019 

3.6 Họp Ban Tổ chức cuộc thi, Hội đồng giám khảo về kết quả chấm thi Tháng 9/2019 

3.7 Trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả cuộc thi Tháng 9/2019 

  4 Tổ chức hội nghị tổng kết, trưng bày và trao Giải thưởng  
Tuần thứ 3 

Tháng 9/2019 
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IV. KINH PHÍ: Kinh phí từ ngân sách tỉnh cấp. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Cơ quan chỉ đạo triển khai: Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế  

2. Cơ quan thường trực Cuộc thi: Sở Tài nguyên và Môi trường  

3. Trách nhiệm của các sở ban ngành, địa phương, các tổ chức, cơ quan 

trên địa tỉnh: 

a) Sở Tài nguyên và Môi trường 

- Tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban Tổ chức và xây dựng Thể lệ Cuộc 

thi; 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị 

xã, thành phố Huế và các đơn vị có liên quan, triển khai thực hiện Kế hoạch này; 

- Tổ chức triển khai, phát động cuộc thi; thông báo, tuyên truyền, quảng 

bá, vận động các thành phần tham gia bằng nhiều hình thức khác nhau; tổ chức 

hướng dẫn và tiếp nhận xử lý hồ sơ dự thi;  

- Chuẩn bị, tổ chức các hoạt động hỗ trợ các vòng thi; 

- Tham mưu UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết, trưng bày và trao giải 

thưởng Cuộc thi. 

b) UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế; các Sở ban ngành, các tổ chức 

chính trị xã hội cấp tỉnh; các Hội, Hiệp hội, Viện và Đại học Huế, các trường 

cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh: 

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và môi trường tổ chức, phát động, triển khai 

Cuộc thi; 

- Phối hợp tổ chức tuyên truyền, quảng bá, hướng dẫn về Cuộc thi. 

- Vận động, khuyến khích cán bộ công chức viên chức và người lao động 

trong đơn vị và toàn thể cán bộ, giảng viên, giáo viên, sinh viên, học sinh, cộng 

đồng tích cực tham gia Cuộc thi. 

c) Sở Tài chính: tham mưu, bố trí nguồn kinh phí để tổ chức Cuộc thi; 

hướng dẫn quản lý, sử dụng, thanh quyết toán theo đúng quy định. 

d) Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh 

- Phổ biến, tuyên truyền, vận động các đoàn viên thanh niên huởng ứng 

tham gia Cuộc thi (bao gồm đoàn thanh niên các huyện, thị xã và thành phố 

Huế); 

- Phối hợp tổ chức hội nghị tuyên truyền, quảng bá, hướng dẫn về Cuộc 

thi. 

đ) Báo Thừa Thiên Huế, Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh, Cổng thông 
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tin điện tử tỉnh: xây dựng nội dung và tổ chức tuyên truyền, quảng bá rộng rãi 

Cuộc thi. 

Căn cứ Kế hoạch này, yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung 

triển khai thực hiện đảm bảo nội dung, tiến độ. Trong quá trình thực hiện nếu có 

vướng mắc, kịp thời phản ánh về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, 

tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý./. 

 

Nơi nhận: 

- CT và các PCT UBND tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, TP.Huế; 

- Đại học Huế; 

- Tỉnh Đoàn TNCS HCM; 

- Hiệp hội Doanh nghiệp; 

- Hội Doanh nhân trẻ;  

- Các trường ĐH, CĐ, TC; 

- Báo TT Huế, Đài PTTH tỉnh; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- VP: CVP, PCVP N.Đ.Bách; 

- Lưu: VT, TN. 

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phan Thiên Định 
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