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KẾ HOẠCH
Thực hiện Chỉ thị 33/CT-TTg ngày 20/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về
tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa và
các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch “Làm cho thế giới trong sạch hơn”
năm 2020.
Thực hiện Kế hoạch số 896-KH/ĐCT ngày 31 tháng 8 năm 2020 của Đoàn
Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam về “Thực hiện Chỉ thị 33/CT-TTg ngày
20/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử
lý và giảm thiểu chất thải nhựa và các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch “Làm cho
thế giới trong sạch hơn” năm 2020”, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh xây dựng kế
hoạch thực hiện Chỉ thị 33 với những nội dung như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.
- Tăng cường hiệu quả hoạt động tái sử dụng, tái chế, phân loại rác thải tại
nguồn, giảm thiểu phát thải chất thải nhựa ra môi trường thông qua các việc làm tử
tế vỉ môi trường. Tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi cán
bộ, hội viên, phụ nữ và cộng đồng tham gia các hoạt động cải thiện và bảo vệ môi
trường, thu gom, tái sử dụng, tái chế, xử lý rác thải, từ chối sử dụng sản phẩm nhựa
dùng một lần và hạn chế sử dụng túi ni lông khó phân hủy.
- Tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch
hơn” năm 2020 phù hợp, an toàn, thiết thực trong bối cảnh vừa chống dịch Covid 19, bảo vệ môi trường và thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; khai
thác thế mạnh các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, huy động các cấp
Hội và đông đảo cán bộ, hội viên, phụ nữ vào cuộc.
- Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức thực
hiện; chú trọng công tác kiểm tra, đánh giá kết quả.
- Các hoạt động triển khai hưởng ứng thực hiện đảm bảo thiết thực, tiết
kiệm, hiệu quả, thu hút sự quan tâm, tham gia của đông đảo hội viên, phụ nữ và các
tầng lớp nhân dân.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN.
1. Đối với cán bộ chuyên trách Hội LHPN các cấp.

- Cán bộ Hội gương mẫu, tiên phong giảm thiểu chất thải nhựa, hạn chế tối
đa việc sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần (Gồm túi nilông khó phân hủy,
bao gói nhựa thực phẩm, chai lọ nhựa, ống hút, hộp xốp đựng thực phẩm,…) tại
công sở và trong các hoạt động của Hội; ưu tiên lựa chọn các sản phẩm tái chế,
thân thiện với môi trường.
- Gương mẫu thực hiện phân loại rác thải tại gia đình, công sở, nơi công
cộng, bố trí thùng rác để phân loại rác thải, chất thải nhựa và các chất thải khác;
khuyến khích xây dựng và thực hiện các mô hình kiểu mẫu về môi trường trong
các cơ quan chuyên trách Hội LHPN các cấp, các điểm sinh hoạt cộng đồng và khu
dân cư.
- Đưa nội dung thực hành về giảm thiểu chất thải nhựa vào đánh giá cán bộ
hàng năm.
2. Đối với Hội LHPN các cấp:
- Tuyên truyền, quán triệt xây dựng kế hoạch triển khai Chỉ thị 33/CT-TTg
ngày 20/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái
chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa gắn với nhiệm vụ bảo vệ môi trường, thực
hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, góp phần xây dựng nông
thôn mới, đô thị văn minh.
- Vận động, hướng dẫn, tuyên truyền hội viên, phụ nữ và cộng đồng tham
gia thu gom, phân loại rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình, hạn chế tối đa việc sử dụng
các sản phẩm nhựa dùng một lần; phân loại các sản phẩm đã sử dụng làm từ nhựa,
bao bì, túi ni lông khó phân hủy và vận chuyển đến nơi tái chế, xử lý theo quy
định, thay thế sản phẩm nhựa dùng một lần trong đời sống sinh hoạt và ưu tiên lựa
chọn các sản phẩm tái chế, thân thiện với môi trường.
- Vận động hội viên, phụ nữ tiểu thương, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh
thực phẩm, nhà hàng, buôn bán tại các chợ hạn chế tối đa sử sụng các sản phẩm
thân thiện với môi trường (như túi giấy, túi vải sử dụng nhiều lần, túi ni lông tự
phân hủy…) trong các hoạt động thường ngày.
- Duy trì, xây dựng và nhân rộng các mô hình bảo vệ môi trường, giảm thiểu
chất thải nhựa, các mô hình gây quỹ từ thu gom chất thải nhựa. Tích cực giới thiệu,
kết nối các mô hình sản xuất các sản phẩm, bao, gói, túi…thân thiện với môi
trường và các doanh nghiệp kinh doanh, câu lạc bộ doanh nghiệp nữ …để tăng
cường sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường từ khâu sản xuất tới tiêu
dùng.
- Phát huy vai trò đội ngũ tuyên truyền viên về bảo vệ môi trường là cán bộ
Hội tại địa phương; chú trọng đội ngũ hội viên nòng cốt cơ sở để lan tỏa ý thức,
hành vi bảo vệ môi trường. Đổi mới nội dung, cách thức tuyên truyền, đẩy mạnh

ứng dụng công nghệ thông tin; xây dựng các clip, phóng sự về phụ nữ với công tác
bảo vệ môi trường, lan tỏa thông điệp sống xanh, hài hòa với thiên nhiên trong
cộng đồng;
- Thường xuyên và kịp thời biểu dương, tuyên truyền các gương người tốt
việc tốt, các điển hình phụ nữ, những hành động/việc làm thân thiện với môi
trường; giới thiệu điển hình cho các ngành chức năng xét khen thưởng.
- Kiểm tra, giám sát xã hội thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường.
3. Tổ chức các hoạt động tham gia hưởng ứng Chiến dịch “Làm cho thế
giới sạch hơn năm 2020” (Sau đây gọi tắt là “Chiến dịch”):
- Tham gia thực hiện sự kiện truyền thông trực tuyến “Tử tế vì môi trường”
hưởng ứng chủ đề Chiến dịch năm 2020 – “Hành động nhỏ, thay đổi lớn” do TW
Hội LHPN Việt Nam tổ chức.
+ Thời gian dự kiến: 8h30-9h30 ngày 20/9/2020.
+ Địa điểm: Trung tâm phụ nữ và phát triển (20 Thụy Khê, Hà Nội).
+ Hình thức: Trực tuyến trên nền tảng Báo Phụ nữ Việt Nam điện tử
(https://phunuvietnam.vn) và fanpage của Hội LHPN Việt Nam.
+ Thành phần tham dự và theo dõi trên nền tảng số: Cán bộ, hội viên, phụ
nữ và người dân.
- Phát động hội viên, phụ nữ hưởng ứng Chiến dịch thông qua những hành
động “Tử tế vì môi trường”, lựa chọn và gửi tư liệu hình ảnh hoạt động tiêu biểu
(dạng video, clip, phóng sự) của các cá nhân, tập thể tại địa phương trong thực hiện
bảo vệ môi trường thời gian qua về Hội LHPN tỉnh để lựa chọn gửi TW Hội LHPN
Việt Nam đăng tải trên trang fanpage và tổng hợp phát tại sự kiện truyền thông trực
tuyến.
- Tổ chức, hướng dẫn hội viên theo dõi và chia sẻ sự kiện truyền thông trực
tuyến “Tử tế vì môi trường”.
- Hưởng ứng Chiến dịch bằng những hành động thiết thực, cụ thể như: Tổng
vệ sinh dọc bờ sông, bờ biển, đường làng, ngõ xóm, nơi công cộng, trồng cây…
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
1. Hội LHPN tỉnh.
- Ban Xây dựng tổ chức Hội:
+ Tổng hợp tư liệu hình ảnh hoạt động tiêu biểu của phụ nữ tỉnh, Hội LHPN
huyện và cơ sở trong công tác bảo vệ môi trường gửi TW Hội LHPN Việt Nam đợt

1 trước ngày 10/9/2020 để TW Hội đăng tải trên trang fanpage và tổng hợp phát
tại sự kiện truyền thông trực tuyến .
+ Xây dựng kế hoạch, tuyên truyền nội dung Chỉ thị 33/CT-TTg và một số
nội dung liên quan trên trang Web của Hội LHPN tỉnh, thông tin Bình đẳng giới
của Hội; chủ động viết tin, bài tuyên truyền và phối hợp tuyên truyền các gương
tập thể, cá nhân điển hình trên phương tiện thông tin đại chúng.
- Ban Kinh tế - Gia đình, Xã hội: theo dõi tình hình triển khai, thực hiện
của Hội LHPN cấp huyện và các cơ sở Hội, tổng hợp báo cáo định kỳ thực hiện
thực hiện Chỉ thị 33/CT-TTg ngày 20/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng
cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa và các hoạt
động hưởng ứng Chiến dịch “Làm cho thế giới trong sạch hơn” năm 2020 gắn với
thực hiện tiêu chí “3 sạch” cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”.
2. Hội LHPN các huyện, thị, thành phố; Ban TG - Nữ công LĐLĐ tỉnh;
Hội Phụ nữ các đơn vị lực lượng vũ trang.
- Căn cứ Kế hoạch của Hội LHPN tỉnh, trên cơ sở sự chỉ đạo của Cấp ủy,
chính quyền và tình hình thực tế của địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ
thị 33/CT-TTg ngày 20/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý,
tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa và các hoạt động hưởng ứng
Chiến dịch “Làm cho thế giới trong sạch hơn” năm 2020.
- Các đơn vị tiếp tục gửi tư liệu hình ảnh hoạt động tiêu biểu của phụ nữ
trong bảo vệ môi trường tại địa phương về Hội LHPN tỉnh trước ngày 15/9/2020
để tổng hợp gửi TW Hội để TW Hội đăng tải trên trang fanpage và phát tại sự kiện
truyền thông trực tuyến. Hình ảnh tư liệu gửi về Nguyễn Thị Thiện (Ban Xây dựng
tổ chức Hội, Hội LHPN tỉnh, email: phuongthienpn@gmail.com; ĐT liên lạc:
0915352336.
Báo cáo tình hình triển khai và kết quả thực hiện định kỳ 6 tháng, 1 năm về
Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh qua báo cáo văn phòng để cập nhật, tổng hợp gửi
Báo cáo về TW Hội LHPN Việt Nam.
Nơi nhận:
- Ban TG TW Hội LHPN Việt Nam;
- TT, VP và các ban Tỉnh Hội;
- Hội LHPN các huyện, thi, TP;
- Hội PN LLVT;
- Ban TG Nữ công - LĐLĐ tỉnh;
- Lưu VT.
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