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HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH NAM ĐỊNH 

BAN THƯỜNG VỤ 

 

Số: 13/KH-BTV 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM              

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Nam Định, ngày 07 tháng 3 năm 2022 

   

KẾ HOẠCH 

Triển khai hoạt động bảo vệ tài nguyên và môi trường năm 2022  

  

Thực hiện chương trình công tác trọng tâm năm 2022 của Ban Thường vụ 

Hội LHPN tỉnh; Căn cứ Chương trình phối hợp giữa Sở Tài nguyên - Môi trường 

và Hội LHPN tỉnh về triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường góp phần tham 

gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, Ban Thường vụ 

Hội LHPN tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai hoạt động bảo vệ tài nguyên và môi 

trường năm 2022 với các hoạt động cụ thể sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

-Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên 

phụ nữ về bảo vệ môi trường, tác hại của rác thải ra môi trường; lợi ích của việc 

phân loại rác thải tại hộ gia đình…từ đó tạo sự chuyển biến về nhận thức, hành 

động của chị em trong việc thực hiện phân loại rác thải tại hộ gia đình, góp phần 

bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. 

- Duy trì, nhân rộng các mô hình bảo vệ môi trường  “Phụ nữ chủ động thực 

hiện phân loại rác thải từ gia đình” và phong trào “Chống rác thải nhựa”; Cuộc vận 

động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” gắn với thực hiện Đề án quản lý, xử lý rác 

thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025. 

 - Phát huy truyền thống tốt đẹp của nhân dân trong phong trào trồng cây, 

trồng rừng góp phần bảo vệ môi trường sinh thái.  

- Phối hợp với Hội LHPN huyện Giao Thủy tổ chức các hoạt động tuyên 

truyền về công tác bảo vệ môi trường, chọn thị trấn Quất Lâm là đơn vị để hỗ trợ 

tổ chức các hoạt động: phát động phong trào“trồng cây xanh” , Chiến dịch “Phụ 

nữ làm sạch môi trường biển”, thành lập và nhân diện mô hình “Phụ nữ chủ động 

thực hiện phân loại rác thải từ gia đình” đảm bảo thiết thực, hiệu quả phù hợp với 

môi trường và tình hình thực tế tại địa phương. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

           1. Tổ chức các hoạt động bảo vệ tài nguyên và môi trường năm 2022 

- Tuyên truyền Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020, các văn bản hướng dẫn 

thi hành, các tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông 

thôn mới kiểu mẫu. Phối hợp với các ngành chức năng tập trung hướng dẫn phân 
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loại rác thải tại nguồn, tiếp tục nhân rộng mô hình “Phụ nữ chủ động thực hiện 

phân loại rác thải từ gia đình” trong toàn tỉnh. 

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường, Ngày 

Môi trường Thế giới 5/6, Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn”;  phong trào 

“Chống rác thải nhựa”; phong trào “Ngày thứ bảy, chủ nhật xanh”, tạo phong trào 

thi đua rộng khắp trong hệ thống Hội.  

- Phát động hưởng ứng tham gia “Tết trồng cây” và phong trào “Trồng cây 

xanh” góp phần xây dựng môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp. Đây cũng là hoạt 

động cụ thể, Hội LHPN tỉnh phát động các cấp Hội triển khai thực hiện để chào 

mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. 

2. Nội dung công tác phối hợp BVTNMT với Sở TN&MT năm 2022 

2.1. Tổ chức truyền thông kiến thức về bảo vệ môi trường, phát động 

phong trào “trồng cây xanh”, nhân diện mô hình “Phụ nữ chủ động thực hiện 

phân loại rác thải từ gia đình”  tại thị trấn Quất Lâm 

- Nội dung: 

+ Tuyên truyền Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, các tiêu chí môi trường 

trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.  

+ Giới thiệu các văn bản của UBND tỉnh liên quan đến phân loại rác thải rắn 

sinh hoạt; hướng dẫn phân loại rác thải rắn sinh hoạt tại nguồn; tác hại của rác thải 

nhựa; kỹ năng vận động và cùng tham gia hoạt động bảo vệ môi trường; giới thiệu 

một số mô hình về “Phân loại rác thải rắn sinh hoạt”, “Phong trào chống rác thải 

nhựa”; kiến thức về bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học… 

+ Tuyên truyền kiến thức phân loại rác thải từ gia đình, nhân diện mô hình 

“Phụ nữ chủ động thực hiện phân loại rác thải từ gia đình”; Hướng dẫn mẫu các 

gia đình thực hiện phân loại, xử lý rác thải tại gia đình. 

+ Hỗ trợ nắp, thùng chứa rác cho đơn vị điểm. 

- Số lượng đại biểu: dự kiến 90 người  

- Thành phần mời: Đại diện Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh; Lãnh đạo Sở 

TN&MT tỉnh, Chi cục BVMT; Báo Nam Định, Đài PT&TH tỉnh; Đại diện Lãnh 

đạo Huyện ủy-HĐND-UBND huyện; Phòng Tài nguyên & Môi trường; Chủ tịch 

Hội LHPN các xã/thị trấn của huyện Giao Thủy; Đại diện Lãnh đạo Đảng uỷ-

HĐND-UBND, các ban ngành thị trấn Quất Lâm; BCH, chi trưởng Hội LHPN thị 

trấn Quất Lâm; đại diện các gia đình chọn hướng dẫn mẫu phân loại rác thải.  

- Thời gian: Dự kiến tháng 4 năm 2022. 

-  Địa điểm: Tại Ủy ban nhân dân thị trấn Quất Lâm. 

 2.2. Phát động phong trào “trồng cây xanh”, phong trào “phòng chống 

rác thải nhựa”,  Chiến dịch “Phụ nữ làm sạch môi trường biển” và nhân diện 
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mô hình “Phụ nữ chủ động thực hiện phân loại rác thải từ gia đình” tại thị 

trấn Quất Lâm 

 - Nội dung:  

 + Phối hợp với các đồn Biên phòng tổ chức phát động phong trào “Trồng cây 

xanh”, phong trào “phòng chống rác thải nhựa”, Chiến dịch “Phụ nữ làm sạch môi 

trường biển” và nhân diện mô hình “Phụ nữ chủ động thực hiện phân loại rác thải 

từ gia đình”. 

 + Phát động cán bộ, chiến sỹ, hội viên phụ nữ thị trấn Quất Lâm ra quân dọn vệ 

sinh môi trường tại khu vực biển gắn với “Ngày thứ bảy, chủ nhật  xanh - sạch - đẹp” 

và hưởng ứng chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn”. 

+ Tổ chức hội nghị tuyên truyền kiến thức các nội dung về các tiêu chí môi 

trường trong xây dựng Nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và 

hướng dẫn cách thức phân loại và xử lý rác thải tại gia đình. Vận động HVPN hạn 

chế sử dụng các sản phẩm nhựa 1 lần; tận dụng tái chế các sản phẩm có thể tái sử 

dụng được. 

 + Hỗ trợ nắp đậy, làn nhựa đi chợ cho hội viên phụ nữ. 

- Số lượng đại biểu dự kiến: 100 người.  

         - Thành phần mời: Đại diện Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh; Lãnh đạo Sở 

TN&MT tỉnh; Chi cục BVMT; Báo Nam Định, Đài PT&TH tỉnh; Đại diện Lãnh 

đạo Huyện ủy-HĐND-UBND; lãnh đạo Phòng TN&MT huyện Giao Thủy; Lãnh 

đạo, cán bộ và báo cáo viên Hội LHPN huyện Giao Thủy; Ban thường vụ Hội 

LHPN các xã, thị trấn huyện Giao Thủy  và thị trấn Quất Lâm. 

 - Thời gian: Dự kiến tháng 8 hoặc tháng 9/2022. 

 - Địa điểm: Hội LHPN TT Quất Lâm, huyện Giao Thủy. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

- Nguồn kinh phí từ Ngân sách Nhà nước triển khai chương trình phối hợp 

giữa Hội LHPN tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường. 

- Tổng kinh phí thực hiện các hoạt động: 45.000.000 đồng (Bốn mươi lăm 

triệu đồng chẵn).  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Hội LHPN tỉnh 

- Giao Ban Tuyên giáo - Chính sách luật pháp tham mưu xây dựng kế hoạch 

triển khai tới Hội LHPN các huyện, thành phố; Phối hợp với Chi cục bảo vệ môi 

trường - Sở Tài nguyên và môi trường triển khai tổ chức, theo dõi, giám sát các 

hoạt động tại huyện Giao Thủy.  

- Phát hiện, biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến 

trong công tác bảo vệ môi trường để tuyên truyền trên các phương tiện thông tin 
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đại chúng. 

- Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện công tác bảo vệ môi trường về Trung 

ương Hội LHPN Việt Nam, Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan. 

2. Hội LHPN các huyện, thành phố 

- Tùy theo tình hình thực tế của địa phương, Hội LHPN các huyện, thành 

phố chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường 

triển khai các hoạt động truyền thông, xây dựng các mô hình, phong trào bảo vệ 

môi trường phù hợp với tình hìnhthực tế (có theo dõi kết quả từng mô hình, phong 

trào cụ thể). 

- Chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền và phối hợp với các ngành 

chức năng tập trung, hướng dẫn phân loại rác tại nguồn, duy trì và nhân rộng mô hình 

“Phụ nữ chủ động thực hiện phân loại rác thải từ gia đình”, Câu lạc bộ “Chi hội 

sống xanh”, ngày thứ bảy, chủ nhật xanh…; kịp thời sơ kết rút kinh nghiệm trong 

quá trình tổ chức thực hiện.  

- Chủ động phát hiện và kịp thời cung cấp gương điển hình làm tốt công tác 

bảo vệ môi trường để tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

- Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong báo 

cáo hàng tháng (gửi về Văn phòng) và báo cáo chuyên đề (qua Ban Tuyên giáo - 

Chính sách luật pháp Hội LHPN tỉnh) để theo dõi, tổng hợp.  

Trên đây là Kế hoạch triển khai công tác bảo vệ tài nguyên và môi trường 

năm 2022, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh trân trọng đề nghị Lãnh đạo Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh quan tâm hỗ trợ kinh phí để Hội LHPN tỉnh triển khai 

các hoạt động đảm bảo theo Kế hoạch đề ra./. 

Nơi nhận: TM. BAN THƯỜNG VỤ 
- Sở TN&MT (để phối hợp thực hiện); PHÓ CHỦ TỊCH 
- Thường trực Hội LHPN tỉnh; 

- Hội LHPN các huyện/TP; 
 

- Lưu: VT- TGCSLP.  
  
  

Lê Thị Thúy Nhài 
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