SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THPT BÀ ĐIỂM
Số:

/KH-THPT.BĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả
rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”

Căn cứ vào kế hoạch số 2925/KH-GDĐT-CTTT ngày 22 tháng 08 năm
2019 của của phòng chính trị tư tưởng, sở giáo dục và đào tạo thành phố Hồ Chí
Minh về thực hiện Cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả
rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước” (gọi tắt là
Cuộc vận động “Không xả rác ra đường và kênh rạch”);
Trường THPT Bà Điểm triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người dân
Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch
và giảm ngập nước” tại đơn vị như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tạo được sự đồng thuận, ủng hộ của cán bộ, viên chức, giáo viên và học
sinh trong việc thực hiện Cuộc vận động “Không xả rác ra đường và kênh rạch”
được hưởng ứng, có sức lan tỏa rộng rãi, mang lại hiệu quả thiết thực.
- Các hoạt động tuyên truyền cần được tổ chức với nhiều hình thức đa dạng,
đồng bộ, phù hợp từng đối tượng, ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền,
tạo ấn tượng sâu sắc, có sức thuyết phục, lan tỏa rộng.
2. Yêu cầu
Kế hoạch phải được thực hiện một cách hiệu quả thông qua các hình thức tuyên
truyền và gắn liền với công tác giáo dục bảo vệ môi trường nói chung.
II. ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Đối tượng thực hiện
Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh vận động gia đình, người thân và
cộng đồng cùng hạn chế xả rác ra đường và kênh rạch, chống ngập nước..
2. Nội dung thực hiện
2.1Giáo dục về nhận thức:
- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động đối với đội ngũ
cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, nhân viên, học sinh 3 khối (1 tháng 1 lần)
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cùng thực hiện Cuộc vận động “Không xả rác ra đường và kênh rạch”; nâng cao ý
thức trách nhiệm, tính tự giác của mỗi người trong việc xây dựng một thành phố
Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh - sạch đẹp - an toàn.
- Tiếp tục tuyên truyền để nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên và học
sinh về những tác hại của sản phẩm nhựa dung một lần và túi ni lông khó phân
hủy, góp phần làm thay đổi tích cực hành vi, thói quen sử dụng sản phẩm nhựa
dung một lần, túi ni lông khó phân hủy cho tất cả các đối tượng trong đơn vị thông
qua các hình thức như: thông tin truyền thông trên website của nhà trường, tuyên
truyền trước cờ, trong tiết sinh hoạt cuối tuần và 15 phút đầu giờ, thông tin ở bảng
tin của nhà trường và chạy bảng tin điện tử.
- Tuyên truyền cho học sinh thấy việc xả rác ra đường và kênh rạch, thải
rác không đúng nơi quy định không phải là “chuyện nhỏ”, mà có tác động nghiêm
trọng đến môi trường sống (làm mất vệ sinh, ô nhiễm môi trường, tắc hệ thống
thoát nước và kênh rạch, ảnh hưởng xấu đến cuộc sống của người dân và hình
ảnh của Thành phố), việc xả rác nơi công cộng, không đúng nơi quy định là hành
vi vi phạm và bị xử phạt theo quy định.
- Đoàn trường làm bảng tin liên quan đến vấn đề bảo vệ môi trường.
- Đoàn trường phát động cuộc thi viết về chủ đề “Bảo vệ môi trường” nhằm
tìm ra những ý tưởng, sản phẩm việc hạn chế rác thải nhựa thông qua các bài dự
thi.
2.2 Một số biện pháp thực hiện:
- Phát động thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU vào ngày khai giảng năm học
2019-2020.
- Tuyên truyền, vận động, khuyến khích học sinh tham gia vào các hoạt
động bảo vệ môi trường như: không xả rác ra đường và kênh rạch, thải rác đúng
nơi quy định, phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, phân loại chất thải nguy
hại hộ gia đình, giảm thiểu và tái sử dụng chất thải rắn; hạn chế sử dụng túi nilông, tham gia xây dựng môi trường, tạo cảnh quan sạch đẹp, giữ gìn và phát huy
những kết quả đạt được.
- Năm học 2019-2020, toàn thể giáo viên, nhân viên, người lao động và học
sinh Thành phố cùng hành động:
+ Xây dựng nhà trường đạt yêu cầu về “Văn minh, Anh toàn và Xanh –
Sạch- Đẹp”.
+ Thực hiện “Lớp học không rác”, “Trường học không rác”, “Lễ hội không
rác”.
+ Chung tay đẩy lùi ô nhiễm do chất thải nhựa.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trợ lí thanh niên:
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- Hướng dẫn tuyên truyền, tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền thực hiện
Cuộc vận động “Không xả rác ra đường và kênh rạch”.
- Tổ chức phát động cuộc thi sáng tác các tác phẩm nghệ thuật (bài hát, tiểu
phẩm, hài kịch, tranh cổ động…), góp phần vào công tác tuyên truyền Cuộc vận
động “Không xả rác ra đường và kênh rạch”.
- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, xây dựng phim tài liệu, phóng
sự tuyên truyền, tổ chức triển lãm, xây dựng khẩu hiệu tuyên truyền Cuộc vân
động “Không xả rác ra đường và kênh rạch”.
- Tổ chức biểu dương, nhân rộng học tập các điển hình tập thể, cá nhân thực
hiện có kết quả sớm, bền vững Cuộc vận động “Không xả rác ra đường và kênh
rạch”.
2. Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường:
- Tăng cường thông tin tuyên truyền, cổ động trực quan, triển lãm, tổ chức
các hoạt động văn hóa, văn nghệ, phục vụ công tác tuyên truyền Cuộc vận động
“Không xả rác ra đường và kênh rạch”.
- Tích cực hưởng ứng Cuộc vận động “Không xả rác ra đường và kênh
rạch”.
3. Học sinh:
- Thành lập nhóm và tiến hành thu gom rác thải, bao bì ni lông ở nhà
trường, những nơi công cộng để làm sạch môi trường và truyền đi thông điệp về
bảo vệ môi trường sống.
- Chung tay bảo vệ môi trường bằng những việc làm thiết thực như: không
xả rác; không sử dụng túi ni lông; dành 15 phút mỗi ngày làm sạch khu vực trước
cửa nhà; vận động, tuyên truyền người xung quanh cùng chung tay giữ gìn vệ sinh
môi trường.
Trên đây là Kế hoạch triển khai công tác bảo vệ môi trường, của trường
THPT Bà Điểm hạn chế xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và chống
ngập nước…. yêu cầu các tổ, bộ phận, giáo viên, nhân viên nghiêm túc thực hiện./
Nơi nhận:
- Phòng CTTT;
- Các tổ CM;
- Đoàn trường;
- Lưu: VT.

KT HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Võ Thành Danh
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