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K rioci-i 
Triên lthai thti'c hin Ctiic 4n thing "Ngtrô'i dan thành phô llô ChI Minh 

không xã rác ra throng và kênh rtch, vi thãnh phô sich 

và giãm ngp nti'óc" nàm 2020 

Can ctr Thông tn s 28-TT/QU ngày 31/10/2018 cüa Qun üy qun. 1 v 

tnin khai thrc hin Cuc vin dng "Nguè'i dan thành ph H ChI Minh không 

xà rác ra duOng và kênh rch, vi thành ph sch và giàrn ngp nuóc"; 

Thic hin K 1ioch s 261-KHIQU ngày 28/02/2020 cUa Qun üy qi4n 

1 v thirc hin Cuc 4n dng "Nguà'i dan thành ph i-iè Chi Minh idiông xá rae 

ra du6ng và kênh rch, vi thành ph sich và giàrn ngp nuóc" nm 2020. Ban 

ThuOng vi Lien doàn Lao dng qun 1 xây dixng k hoch trin ldiai thixc hin, 

cu the nhu sau: 

I. MTJC DICH, YEU CAU: 
- Phát huy hiu qua cong tác tuyên truyn, quán tnit Va thrc hin Clii 

th s 19-CT/lU ngày 19/10/2018 cüa Ban Thuàng vii Thành iy v thixc hin 

Cuc vn ding "NguOi dan thành ph H ChI Minh không xã rác ra duô'ng và 

kênh rach,  vi thành ph sach  và giàrn ngQp nu'óc" (gçi t&t là Cuçäc vçin dong 

"Khóng xá rác ra du'àng và kênh rçich ") gn vó'i chii d narn 2020 "Dy mtnJa 

các hot dông van hóa và xây dicing np sng van minh do thj", tto siy chuyn 

bin nutnh in v nhin thirc, quyt tarn hành dng trong CNVCLD trong thT'c 

hin Cuc 4n dng, gop phn nâng cao cht lugng sang ciia Nhân dan và xây 

ding rn quan do th. 
- Nâng cao nhQn th(rc cüa CNVCLD trong vic thai rác dCtng nai quy 

dnh, thirc hin nAp s6ng van rninh do th td co quail, don v, doanh nghip và 

noi Cu irü gop phin vào vic báo v môi truOng chung. 

- Tuyên truyn sâu nng dn CNVCLD thirc hin Cuc vn dng 

"Không xà rác ra duOng và kênh rçtch" thit thtc, hiu qua. 

IL NQI DUNG Tllçc fflN: 
1. Tuyen truyn, vQn dng CNVCLD ti co quan, don vj, doanh nghip 

nâng oao nhin thrc v bào v rnOi tnthng, hu&ng dn thay di hành vi, h.Inh 

thành 1i sang than thin rnôi tnuèng. Can ct'r vào tInh hInh thirc t cüa co quan, 

dan vj tè chic các hot dng: 
- TIch ciic tharn gia cuc vn dng "Không xà rae ra dithng và kênh 

rch"; chap hành, thixc hin tM ni quy, quy djnh cia doanh nghip v giü gin v 



sinh rnôi truông, thai rác dung noi quy djnh... trong san xut, kinh doanh; thic 

hin np sng van rninh do thj; dóng gop sang kin bào v môi truàng,... 
- Tang cuèng trng cay king, rnâng xanh tui noi 6', no'i lam vic; 1dai 

thông cng rnh; quét dQn v sinh xung quanh khu virc trtj s& lam vic darn bào 

rn quan, sch d9p. 
- Phát dng phong trào lam sch nhà xu'6'ng, noi lam vic. 

- Thông tin các chu'oTig trInh, dix an du tu v bâo v môi truô'ng, xu l) 

cht thai, cai thin rnôi truO'ng ti các doanh nghip. 
- Tham gia v sinh du'à'ng ph& khu clan cu, vó't rác, liic bInh, d9n dçp v 

sinh các v trI u d9ng c11c b trên các tuyn duing, kênh,... 

- Thrc hin phân 1oti chat thai rn sinh hott tti ngun, phân loi chit 

thai nguy hai  h gia dinh, giàrn thiu và tái sü' dirng cht thai ran, hn ch si:r 

dung tüi ni lông,... 
- Thixc hin t& vic giLt gin v sinh môi trung trong vic ngän ngLta, 

phOng chông dch bnh. 

2. rf1è.i  gian tlui'c hin: thuàng xuyên. 

III. MQT sO KHATJ HI]U TUYEN TRUYEN: 

1. Dãng b, chInh quyii và Nhân dan Quan 1 tIch c'rc hu'ô'ng ung CuOc 

vn dng "Không xà rác ra du'àng và kênh rch". 

2. NguOi dan thành ph I-I ChI Minh không xã rác ra du'ông và kênh 

rach, vi thành ph sch Va giàrn ngp niióc. 

3. Mi ngu'ôi dan du co th lam cho thành ph6 I-i ChI Minh sch han. 

4. Thai rác dung nai quy djnh là thrc hin np sng van mirth do thj. 

5. Tat câ vI rnt thành ph H ChI Minh Van minh — Sach dcp — An 

toàn. 

IV. TO CllIC TIIIIC llhiN: 

1. Lien doàn Lao dng qun 1: 

- Xây dixng k hocli, khin khai thxc hiii tti cp Qun và huóng dn 

CDCS thuc hiên. 
- Tuyên truyn, 4n dng dOng dao CNVCLD thçrc hin theo ni dung 

kê hotch nay. 
- T chü'c tuyên truyn iii dung Cuc 4n dng trong các Hi nghj cua 

Lien doàn Lao dng vó'i CDCS; treo bang rOn, khu hiu tuyên truyn tai dan vi. 
Dng thO'i, thuc hin tuyCn truyn bng rthiu hInh thiirc thit thirc nhu: lng 

ghép trong các hoat dng van ngh; sLt diing các v.t diing bang giy trong cac 

Hi nghj, trong hot dng th diic, th thao; sLt diing tui vai thay tui ni lông..... 
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TJCH 

BAN CHAP HAHH 

lEN 

Trtrong Thj Minh Dung 

Phi hop các don vj Co lien quan to chñc tuyên truyên bang nhiêu hInh 

thirc dn CNVCLD 

2. Ban chp hành Cong doàn co sO: 
- Thy tInh hInh thiic t cüa don v, BCH CDCS 4n dng chü doanh 

nghip, 1nh do don v thirc hin theo ni dung k. hoch nay và trin ldiai tuyên 

truyn bang nhiu hInh thirc dn CNVCLD, darn bào mi CNVCL]E) và gia dInE 

du thirc hin tk ni dung Cuc 4n dng "KhOng xã rae ra duà'ng và kênh 

rach". 
- Thi'c hin báo cáo v Lien doàn Lao dng quin 1 dinh kS'  (tru*c ngày 

20/5 Va 20/10, thông qua B phin Tuyen giáo, gi1ri dng chI I-Iira Trung Nghia 

can b chuyên trách LDLD Q.1) d tng hç,p, báo cáo Qun iiy và Lien doàn Lao 

dông thành ph H ChI Minh theo quy dlnh. 
Trên day là k hoach trin khai thirc hin Cuc 4n dng "Nguèi dan 

thànli. ph H ChI Mirth ldaông xà rae ra duàng và kênh rach,  vi thành ph sach 

và giám ng.p nrnc" nàrn 2020 cüa Lien doàn Lao dng quin 1. Ban ThuO'ng vi 

Lien doàn Lao dng qun 1 d ngh BCH CDCS quan tarn trin k.hai thirc hin 

nghiCrn tñc và dat  hiu qua. 

Noi n1uIn: TM. BAN TIiTJO'NG VTJ 

- Ban Tuyên giáo LDLD TP; 

- Ban Dan van, Ban Tuyên giáo Quin iy Qi; 
- BCH LDLD Qi; 

- BCH CDCS truc thuôc; 

- Luu: VP, TG, mail, web. 
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