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KẾ HOẠCH  

Tổ chức phát động tháng hành động vệ sinh môi trường  

trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 

 
 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, 

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần 

thứ XVII và Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của HĐND 

tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.  

Để đảm bảo công tác vệ sinh môi trường và cảnh quan “Sáng - Xanh - 

Sạch - Đẹp” trên địa bàn tỉnh được duy trì thực hiện thường xuyên, liên tục dần 

hình thành lối sống xanh, thân thiện môi trường trong nhân dân. Đồng thời 

chuẩn bị tốt việc đón Tết nguyên đán - Xuân Tân Sửu và Chào mừng Đại hội đại 

biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức 

phát động tháng hành động vệ sinh môi trường trên địa bàn tỉnh, cụ thể như 

sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Phát động tháng hành động vệ sinh môi trường trên địa bàn tỉnh để tạo 

sự chuyển biến tích cực về vệ sinh môi trường, cảnh quan môi trường các đường 

phố, đường làng ngõ xóm và khu dân cư “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”.  

- Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các 

tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội ở các cấp và làm thay đổi căn bản về nhận 

thức, ý thức trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân về bảo vệ môi trường, giảm 

thiểu phát sinh chất thải; hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa và túi nilon..., giữ gìn 

vệ sinh môi trường; làm thay đổi bộ mặt môi trường nông thôn, đô thị, tạo cảnh 

quan gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ, đặc biệt là những điểm sáng về công tác vệ 

sinh môi trương trên toàn tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của 

người dân. 

2. Yêu cầu 

- Việc tổ chức triển khai thực hiện phải đảm bảo đồng bộ, thiết thực, hiệu 

quả, huy động được mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia, tạo nên phong trào 

rộng khắp ở tất cả các cơ quan, đơn vị, các khu dân cư trên địa bàn tỉnh.  

- Phong trào vệ sinh môi trường phải được duy trì thực hiện một cách 

thường xuyên, liên tục và lâu dài; không phô trương hình thức; tuân thủ đầy đủ 

các quy định về phòng chống dịch Covid-19.  
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- Thực hiện ra quân thu gom chất thải và dọn dẹp vệ sinh môi trường ở tất 

cả các tuyến đường phố, đường làng, ngõ xóm và khu dân cư trên địa bàn tỉnh. 

Các hoạt động triển khai phải thật sự thiết thực và có hiệu quả.  

- Cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể ở các cấp thường xuyên 

quan tâm chỉ đạo, tuyên truyền, vận động, kiểm tra và giám sát việc tổ chức thực 

hiện; kịp thời chấn chỉnh và xử lý những tổ chức, cá nhân vi phạm, đưa công tác 

vệ sinh môi trường đi vào nề nếp của nhân dân, tạo cảnh quan môi trường “Sáng 

- Xanh - Sạch - Đẹp”.  

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Tổ chức tuyên truyền, vận động 

- Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể nhân 

dân; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở các cơ quan, tổ chức, đơn 

vị nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong 

nhận thức và hành động để việc giữ gìn, đảm bảo vệ sinh môi trường trở thành 

thói quen, nếp sống văn minh của mỗi công dân, hộ gia đình, cơ quan, đơn vị 

trên địa bàn. 

- Tuyên truyền giáo dục, vận động bằng nhiều hình thức đa dạng, phong 

phú, hiệu quả trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổ động trực quan, tuyên 

truyền trên hệ thống loa truyền thanh của phường, xã, khu dân cư, tổ dân phố. 

2. Tổ chức triển khai các hoạt động về vệ sinh môi trường 

a) Tổ chức phát động tháng hành động vệ sinh môi trường trên địa bàn 

tỉnh từ ngày 29/01/2021 đến ngày 28/02/2021: 

* Đối với các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh: Tổ chức phát động 

phong trào và huy động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, đoàn 

viên, người hợp đồng lao động... đồng loạt ra quân thực hiện dọn dẹp, tổng vệ 

sinh cơ quan, nơi làm việc và chỉnh trang khuôn viên cơ quan, đơn vị mình, đảm 

bảo xanh - sạch - đẹp. Thời gian bắt đầu thực hiện vào chiều ngày 29/01/2021 

(Chiều ngày Thứ  Sáu) và duy trì thực hiện định kỳ vào chiều ngày Thứ Sáu 

hàng tuần trong suốt thời gian tháng phát động. 

* Đối với các tổ dân phố, khu dân cư trên địa bàn tỉnh:  

- Tổ chức phát động phong trào và huy động các tầng lớp nhân dân đồng 

loạt ra quân thực hiện thu gom rác thải, dọn dẹp vệ sinh môi trường các tuyến 

phố, đường làng, ngõ xóm, tổ dân phố và khu dân cư nơi sinh sống. Thời gian 

bắt đầu thực hiện vào ngày 30/01/2021 (ngày Thứ  Bảy) và duy trì thực hiện 

định kỳ vào ngày Thứ Bảy hoặc Chủ Nhật hàng tuần trong suốt thời gian 

phát động. 

- Thực hiện tổ chức phân loại, thu gom và đổ rác thải đúng nơi quy định; 

nạo vét, khơi thông cống, rãnh thoát nước thải; tổ chức ký cam kết thực hiện 

hành các quy định về vệ sinh môi trường;  

- Xây dựng, hình thành tuyến phố, tuyến đường, tổ dân phố, khu dân cư, 

tự quản, văn minh “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”.  
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b) Từ ngày 01/03/2021 trở đi: Duy trì các hoạt động định kỳ hàng tuần 

hoặc tháng tùy theo điều kiện thực tế của mỗi địa phương, cơ quan đơn vị nhưng 

phải đảm bảo mỗi tháng tổ chức tối thiểu một đợt tổng vệ sinh. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN: Từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường 

được cấp có thẩm quyền phân khai hàng năm và các nguồn hợp pháp khác; 

khuyến khích huy động xã hội hóa và sự tham gia của cộng đồng dân cư để tổ 

chức vệ sinh môi trường.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Tài nguyên và Môi trường  

- Tăng cường tuyên truyền vệ sinh môi trường đến toàn thể nhân dân, các 

tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp trên địa bàn; kiểm tra, giám sát để kịp thời phát 

hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.  

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức theo dõi, đôn đốc 

kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện của các cơ quan, đơn vị và 

UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn. Yêu cầu Sở Tài 

nguyên và Môi trường tăng cường tổ chức kiểm tra đột xuất, báo cáo UBND 

tỉnh về kết quả triển khai. 

- Chịu trách nhiệm tổng hợp kết quả thực hiện tháng hành động vệ sinh 

môi trường, gửi về UBND tỉnh trước ngày 20/3/2021. Sau đó định kỳ hàng Quý 

tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện trong Quý, gửi về UBND tỉnh trước ngày 

15 tháng đầu tiên của Quý tiếp theo.  

2. Ban Quản lý các KCN tỉnh: Chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, kiểm 

tra, giám sát các Chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp; các doanh nghiệp sản 

xuất, kinh doanh trong các KCN trên địa bàn tỉnh... tổ chức các hoạt động hưởng 

ứng tháng hành động vệ sinh môi trường theo các nội dung của Kế hoạch này tại 

khuôn viên các Khu công nghiệp. 

3. Sở Công Thương: Chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra giám 

sát các Chủ đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp; các doanh nghiệp sản xuất; các 

đơn vị kinh doanh điện tổ chức vệ sinh thu gom, xử lý chất thải; tháo dỡ các 

đường dây và cột điện hỏng trên địa bàn toàn tỉnh. 

4. Sở Xây dựng: Chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát 

các Chủ dự án, công trình do Sở Xây dựng cấp phép xây dựng khi công xây 

dựng phải thực hiện nghiêm việc thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh 

hoạt, phế thải xây dựng theo quy định của pháp luật và hồ sơ môi trường được 

cấp có thẩm quyền phê duyệt, xác nhận. Yêu cầu chủ đầu tư các công trình, dự 

án cam kết thu gom triệt để chất thải xây dựng và xử lý theo quy định. 

5. Sở Nông nghiệp và PTNT: Thực hiện tốt công tác tuyên truyền vệ 

sinh môi trường gắn với xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, kiểu 

mẫu. Xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện. 

Đồng thời chỉ đạo Chi cục Thủy lợi, các Công ty thủy nông và các đơn vị trực 

thuộc tổ chức thu gom, vận chuyển và xử lý kịp thời rác thải ở các tuyến kênh, 
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mương tưới tiêu thủy lợi. Phối hợp với Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo thu gom rác 

thải trên đồng ruồng như bao bì, túi nilon, lưới nhựa, cây que... tạo ra những 

cánh đồng ngăn nắp, không rác thải. 

6. Sở Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo, 

trường học và các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh tổ chức tổng vệ sinh 

môi trường trường lớp mỗi tuần một lần. Mỗi lớp từ cấp trung học cơ sở (cấp 

2) trở lên chọn một khu phố, khu dân cư gần trường để tham gia lao động 

dọn dẹp vệ sinh môi trường. Tổ chức các hoạt động sinh hoạt ngoại khóa có 

lồng nghép nội dung tuyên truyền bảo vệ môi trường như phân loại rác, hạn chế 

sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần, nói không với túi nilon để học sinh, 

sinh viên hưởng ứng tham gia tích cực từ gia đình - nhà trường đến tham gia các 

hoạt động nơi công cộng … xây dựng lối sống xanh, thân thiện môi trường. 

7. Sở Y tế: Chịu trách nhiệm chỉ đạo các cơ sở y tế thuộc thẩm quyền quản 

lý từ tuyến tỉnh đến tuyến huyện, xã, phường, thị trấn và các cơ sở đào tạo trong 

lĩnh vực y, dược, các hiệu thuốc, nhà thuốc đóng trên địa bàn thực tổ chức ra quân 

dọn dẹp, thu gom, xử lý chất thải và vệ sinh môi trường. Đồng thời tổ chức kiểm 

tra, đôn đốc, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện và xử lý nghiêm theo quy 

định của pháp luật nếu phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi 

trường.  

8. Công an tỉnh: Chỉ đạo các lực lượng nắm bắt tình hình, tăng cường 

kiểm tra để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về 

bảo vệ môi trường, đặc biệt là hành vi đổ trộm rác thải sinh hoạt, chất thải công 

nghiệp, phế thải xây dựng và thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông 

tin đại chúng để răn đe và tạo sự thay đổi về ý thức, trách nhiệm của các cơ quan, 

tổ chức, đơn vị, cá nhân trong bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh môi trường. 

9. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh  

- Tổ chức tuyên truyền nội dung của Kế hoạch này để tạo phong trào toàn 

dân tham gia hưởng ứng tháng hành động vệ sinh môi trường, hình thành lối 

sống xanh, thân thiện với môi trường.  

- Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tổ chức một chuyên 

mục phản ánh các mặt trái của vấn đề vệ sinh môi trường và đưa tin đồng loạt 

các hoạt động thực hiện vệ sinh môi trường trên địa bàn tỉnh. 

10. Sở Tài chính: Chủ trì phối hợp với các cơ quan tham mưu, đề xuất hỗ 

trợ; hướng dẫn các sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã trong sử dụng kinh phí 

và đề xuất các chương trình xã hội hóa hoạt động an sinh xã hội, vệ sinh môi 

trường. 

11. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, cơ quan Trung 

ương đóng trên địa bàn:  

- Xây dựng kế hoạch chương trình cụ thể để huy động các lực lượng tham 

gia thực hiện tổng vệ sinh cơ quan, đơn vị và duy trì hoạt động thường xuyên 

theo nội dung kế hoạch này. 
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- Lựa chọn những nội dung, vấn đề thiết thực và phù hợp với chức năng, 

nhiệm vụ của ngành, cơ quan, đơn vi để tập trung tổ chức triển khai thực hiện. 

Tuyên truyền thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, phân loại rác thải tại 

nguồn, hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa và túi nilon đến toàn thể cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị.  

12. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố  

- Tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường, 

vệ sinh môi trường và hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần - nói không 

với túi nilon đến toàn thể nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp, ban quản lý các chợ 

trên địa bàn; thường xuyên tuyên truyền về công tác vệ sinh môi trường trên hệ 

thống phát thanh, truyền thanh để tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân;  

- Xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đóng 

trên địa bàn quản lý và UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức chỉ đạo triển khai 

thực hiện theo kế hoạch này.  

- Thường xuyên tổ chức kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện của 

các cơ quan, đơn vị và UBND cấp xã theo quy định, đặc biệt là kiểm tra đột xuất 

việc tổ chức triển khai của các UBND cấp xã trên địa bàn. 

- Tổng hợp kết quả thực hiện tháng hành động vệ sinh môi trường trên địa 

bàn, gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15/3/2021 để tổng hợp báo 

cáo UBND tỉnh. Sau đó định kỳ hàng Quý tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện 

trong Quý, gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 10 tháng đầu tiên 

của Quý tiếp theo để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.  

13. Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn 

- Xây dựng và ban hành kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai, kiểm tra 

giám sát và tổ chức thực hiện. 

- Tăng cường tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ môi 

trường đến toàn thể nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp, ban quản lý các chợ, tiểu 

thương trên địa bàn; lồng ghép tuyên truyền vệ sinh môi trường với hạn chế sử 

dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và nói không với túi nilon; mở chuyên mục 

về công tác vệ sinh môi trường trên hệ thống phát thanh, truyền thanh để tuyên 

truyền đến các tầng lớp nhân dân; xây dựng các tổ dân phố, khu dân cư, tuyến 

đường tự quản về bảo vệ môi trường. 

- Tổ chức phát động phong trào và huy động các tầng lớp nhân dân đồng 

loạt ra quân thực hiện thu gom rác thải, dọn dẹp vệ sinh môi trường các tuyến 

phố, đường làng, ngõ xóm, tổ dân phố và khu dân cư nơi sinh sống. Thời gian 

bắt đầu thực hiện vào ngày 30/01/2021 (Ngày Thứ  Bảy) và duy trì thực hiện 

định kỳ vào ngày Thứ 7 hoặc Chủ nhật hàng tuần trong suốt thời gian phát 

động. 

- Khẩn trương kiểm tra, rà soát đối với các điểm đổ thải, bãi tập kết rác 

thải không đúng quy định ở trên địa bàn để thu gom, vận chuyển về nơi xử lý 

theo đúng quy định. Thực hiện ngay việc lấp đất phủ bề mặt ở các bãi chôn lấp 
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rác thải sinh hoạt (lộ thiên) trên địa bàn đảm bảo vệ sinh môi trường, thời gian 

thực hiện xong trước ngày 04/02/2021 (tức ngày 23/12/2020 Âm lịch). Kinh phí 

thực hiện lấy từ nguồn sự nghiệp môi trường và các nguồn hợp pháp khác.  

- Thực hiện tổ chức phân loại, thu gom và đổ rác thải đúng nơi quy định; 

nạo vét, khơi thông cống, rãnh thoát nước thải; tổ chức ký cam kết thực hiện 

hành các quy định về vệ sinh môi trường;  

- Xây dựng, hình thành tuyến phố, tuyến đường, tổ dân phố, khu dân cư, 

tự quản, văn minh “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”.  

- Tổng hợp kết quả thực hiện tháng hành động vệ sinh môi trường trên địa 

bàn, gửi về UBND cấp huyện trước ngày 10/3/2021 để tổng hợp báo cáo Sở Tài 

nguyên và Môi trường theo quy định. Sau đó định kỳ hàng Quý tổng hợp, báo 

cáo kết quả thực hiện trong Quý, gửi về UBND cấp huyện trước ngày 05 tháng 

đầu tiên của Quý tiếp theo để tổng hợp báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường 

theo quy định.  

14. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo Uỷ 

ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên: Hội Nông dân 

tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh; Liên đoàn Lao động tỉnh; Tỉnh đoàn 

Thanh niên, Hội Cựu Chiến binh... xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt 

động cụ thể, thiết thực để huy động toàn thể hội viên, đoàn viên và các tầng 

lớp nhân dân tích cực tham gia công tác vệ sinh môi trường; xây dựng và phát 

triển các phong trào tự quản bảo vệ môi trường gắn với xây dựng nông thôn 

mới, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, xây dựng khu phố, khu dân cư văn 

minh “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”.  

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh cấp tỉnh; Chủ tịch 

UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn chỉ đạo, 

tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch này. Trong quá trình tổ chức 

triển khai hiện có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Tài nguyên và 

Môi trường để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./. 
 

Nơi nhận 

- Bộ TNMT (B/c); 

- TTTU, TT HĐND (B/c); 

- UBMTTQ VN tỉnh (P/h)’ 

- Chủ tịch, các PCT; 

- CVP, các PCVP; 

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh cấp tỉnh; 

- Các Huyện ủy, Thành ủy (để chỉ đạo); 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Báo Vĩnh Phúc, Đài PTTH tỉnh; 

- Cổng TTGTĐT tỉnh (đăng tải); 

- CV NCTH; 

- Lưu: VT, NN4. 

(H-               b) 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Khước 
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