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KẾ HOẠCH  

Thực hiện phong trào “chống rác thải nhựa”, “nói không với sản phẩm ni lông 

và sản phẩm nhựa sử dụng một lần” trong các cơ sở y tế tỉnh Thừa Thiên Huế. 
 

Kính gửi :  

- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; 

- Các TTYT huyện/thị xã/thành phố Huế. 

   

 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 y tế Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch “Chống rác thải nhựa”, “nói 

không với sản phẩm ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần” trong các cơ sở y tế 

với các nội dung cụ thể như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu: 

1. Mục đích: Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về nguy cơ ô nhiễm rác thải 

nhựa; vận động, kêu gọi cộng đồng thay đổi hành vi, thói quen sử dụng sản phẩm 

nhựa, túi nilon dùng một lần góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức 

khoẻ con người và hệ sinh thái. 

2. Yêu cầu: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phát động phong trào thiết 

thực, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí, thu hút được sự quan tâm và tham gia tích 

cực đông đảo của cán bộ công chức, viên chức, người lao động và vận động người 

thân, người bệnh, người nhà bệnh nhân về việc thực hiện phong trào “Chống rác thải 

nhựa” và "Nói không với túi ni lông sử dụng một lần" tại các cơ sở y tế trên địa bàn 

toàn tỉnh. 

II. Nội dung thực hiện 

1. Tăng cường và đa dạng hóa các hình thức truyền thông về nguy cơ ô nhiễm 

nhựa và nilon sử dụng một lần nhằm nâng cao nhận thức và thay đổi thói quen sử 

dụng, thải bỏ các sản phẩm nhựa, nilon không thân thiện môi trường đối với cán bộ 

công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị và bệnh nhân, người nhà bệnh 

nhân đến khám và điều trị tại các cơ sở y tế trong tỉnh. 

2. Thường xuyên phát động phong trào hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa, bao bì 

nilon khó phân hủy, tiến tới "Nói không với túi ni lông sử dụng một lần". 

3. Tổ chức thu gom, phân loại các sản phẩm đã sử dụng làm từ nhựa, bao bì 

nilon và vận chuyển đến nơi tái chế, xử lý theo quy định. Thực hiện phân loại, thu 

gom rác thải phát sinh tại trụ sở làm việc có khả năng tái chế, tái sử dụng nhằm giảm 

thiểu phát sinh chất thải nhựa ảnh hưởng đến môi trường. 
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4. Huy động sự tham gia của các tổ chức đoàn thể trong cơ quan đơn vị tham gia 

chương trình thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa”; hạn chế sử dụng và tiến tới 

nói không với bao bì nilon và sản phẩm nhựa sử dụng một lần. 

5. Xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích việc thay thế và sử dụng các sản 

phẩm có thể phân hủy, tái sử dụng, thân thiện với môi trường thay thế bao bì nilon, 

sản phẩm nhựa khó phân hủy, các vật dụng bằng nhựa sử dụng 01 lần để bao gói, 

chứa đựng thức ăn, đồ uống tại cơ quan, đơn vị; đồng thời khuyến khích tổ chức, cá 

nhân khác cùng hưởng ứng thực hiện.  

6. Tổ chức ký cam kết tham gia thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa”, 

"Nói không với sản phẩm ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần" trong cơ quan, 

đơn vị gắn với tổ chức thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách nhằm ngăn chặn nguy 

cơ ô nhiễm nhựa và nilon; đưa vào quy chế hoạt động và chỉ đạo các đơn vị trực 

thuộc nghiêm túc thực hiện cam kết không sử dụng sản phẩm nhựa dùng 01 lần và túi 

ni lông khó phân hủy trong hoạt động của cơ quan, đơn vị. 

7. Thực hiện tuyên dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt phong 

trào “Chống rác thải nhựa” và "Nói không với túi ni lông sử dụng một lần" trong cơ 

quan, đơn vị. 

8. Trước mắt, yêu cầu các cơ quan, đơn vị không sử dụng nước uống đóng chai sử 

dụng một lần (có thể tích 330 ml - 500 ml) trong công sở và khi tổ chức các hội nghị hội 

thảo, chuyển đổi sang sử dụng các bình nước thể tích lớn (> 20 lít), hoặc tự đun nấu, sử 

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

Đơn vị Tài chính không thanh toán các khoản chi trong cơ quan hành chính nhà 

nước, đơn vị sự nghiệp đối với việc sử dụng các sản phẩm nhựa, ni lông sử dụng một 

lần, khó phân hủy.  

9. Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá và báo cáo kết quả triển khai thực hiện 

phong trào tại cơ quan, đơn vị và gửi báo cáo kết quả về văn phòng Sở y tế đúng thời 

gian quy định.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao Văn phòng Sở y tế : 

a) Là bộ phận đầu mối tham mưu giúp Sở y tế tỉnh triển khai, thực hiện Kế hoạch. 

b) Có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch; tổng hợp 

báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND tỉnh, tình hình, kết quả thực hiện định 

kỳ trước ngày 20 hàng tháng. 

2. Giao Thủ trưởng các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh: 

a) Xây dựng kế hoạch chi tiết và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch. 

b) Phân công cán bộ cụ thể phụ trách, chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, đánh giá và báo 

cáo việc triển khai, tổ chức thực hiện. 

b) Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện gửi Văn phòng Sở y tế trước ngày 15 hàng 

tháng để tổng hợp báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND tỉnh. 



3 

 

3. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tỉnh có trách nhiệm tăng cường xây dựng các 

chuyên trang, chuyên mục, phóng sự tuyên truyền về phong trào “Chống rác thải nhựa”, 

tác hại của bao bì nilon và sản phẩm nhựa khó phân hủy đến môi trường và sức khoẻ con 

người; các mô hình sử dụng các sản phẩm thay thế túi nilon và sản phẩm nhựa sử dụng 

một lần. 

Trên đây là kế hoạch triển khai thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa”, “nói 

không với sản phẩm ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần” trong các cơ sở y tế . 

Giám đốc Sở y tế yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trong ngành tập trung chỉ đạo, đăng ký 

thi đua và thực hiện tốt phong trào; định kỳ ngày 15 hàng tháng, Văn phòng Sở tổng hợp 

báo cáo tình hình và đề xuất giải pháp phù hợp với tình hình thực tế triển khai nhằm 

không ngừng nâng cao hiệu quả phong trào./. 
 

 Nơi nhận:  
- Như trên (t/hiện); 

- Các phòng chức năng SYT (t/hiện); 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Tài nguyên & Môi trường (b/cáo); 

- Website ngành; 

- Lưu: VT, VP. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Nam Hùng 
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