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BÁO CÁO 

Sơ kết kết quả thực hiện đợt 1 về phong trào “Chống rác thải nhựa” 
tại Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn năm 2019. 

 
 

Thực hiện Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 07/11/2018 của Uỷ ban nhân 
dân tỉnh Lạng Sơn về Tổ chức các hoạt động hưởng ứng phong trào “Chống rác 
thải nhựa” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2018. Sở Giao thông vận tải Lạng 
Sơn báo cáo Sơ kết kết quả thực hiện đợt 1 về phong trào “Chống rác thải nhựa” 
tại Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn như sau: 

1. Công tác chỉ đạo thực hiện: 

 Đảng ủy và Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo, quán triệt các Văn 
bản của cấp trên về việc Tổ chức các hoạt động hưởng ứng phong trào “Chống 
rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2018 đến công chức, viên chức 
và người lao động trong các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở nhằm nâng cao nhận 
thức về tác hại của túi nilon khó phân hủy, các sản phẩm nhựa dùng một lần gây 
ô nhiễm môi trường, trách nhiệm và đóng góp chung của cộng đồng trong việc 
hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, nhấn 
mạnh vai trò quan trọng của công tác quản lý môi trường, đặc biệt là công tác 
quản lý chất thải nhựa, chất thải rắn khó phân hủy. 

 Nhìn chung công chức, viên chức và người lao động các phòng, Ban đơn 
vị đã tích cực hưởng ứng tham gia phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa 
bàn tỉnh theo hướng dẫn của cấp trên. 

 2. Chi tiết hoạt động: 

 - Đoàn viên Đoàn cơ sỏ Sở Giao thông vận tải tổ chức 01 buổi ra quân thu 
gom, phân loại các sản phẩm đã sử dụng làm từ nhựa, bao bì, túi nilon tại trụ sở 
Sở Giao thông vận tải, trụ sở các đơn vị trực thuộc Sở và các công ty tư vấn 
trong ngành Giao thông vận tải. 



 - Thực hiện Văn bản số 226/CĐVC ngày 20/10/2018 của Công đoàn Viên 
chức tỉnh, Công đoàn cơ sở Sở Giao thông vận tải chỉ đạo các tổ công đoàn tại 
các đơn vị trực thuộc nghiêm túc thực hiện việc không sử dụng các sản phẩm 
nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần trong hoạt động của cơ quan, đơn vị phát 
động mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hành động và vận 
động người dân cùng thực hiện “Nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một 
lần”.  Lên án các hành động khai thác bừa bãi, phá hoại tài nguyên thiên nhiên; 
tuyên truyền, khuyến khích các doanh nghiệp trong ngành có trách nhiệm trong 
việc phân loại rác thải, thu gom rác thải và xử lý rác thải để đảm bảo môi trường 
xanh, sạch, đẹp. 

 - Đẩy mạnh việc nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sản xuất, cơ chế, chính 
sách tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích các doanh nghiệp trong ngành Giao 
thông vận tải trên địa bàn tỉnh phát triển các sản phẩm dễ phân hủy, tái sử dụng, 
thân thiện với môi trường thay thế túi nilon, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử 
dụng một lần. 

 - Tổ chức 01 lồng ghép vào Hội nghị phổ biến pháp luật nhằm tuyên 
truyền, triển khai tới toàn thể cán bộ, công chức và người lao động thực hiện có 
hiệu quả các giải pháp thiết thực thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg, ngày 
31/8/2016 về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường; Quyết 
định số 582/QĐ-TTg, ngày 11/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê 
duyệt đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường sử dụng túi nilon khó 
phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020 và Kế hoạch số 106/KH-UBND, ngày 
06/7/2018 về tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc hạn chế 
sử dụng túi nilon khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020; Kế hoạch số 
145/KH-UBND ngày 07/11/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về Tổ 
chức các hoạt động hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn 
tỉnh Lạng Sơn năm 2018. 

 - Treo băng rôn, panô, áp phích, khẩu hiệu về chủ đề “Chống rác thải 
nhựa” ở trụ sở làm việc của cơ quan nhằm nhắc nhở mọi người cùng hành động 
bảo vệ môi trường, đồng thời phê phán những biểu hiện tiêu cực, những hành vi 
gây ô nhiễm môi trường, vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường. 

3. Kết quả các hoạt động.  

- Số đơn vị tham gia:  06 đơn vị 



- Số người tham gia: 52 người 

- Tổng lượng rác thu gom, xử lý: khoảng 0,6 tấn  

- Tổng chiều dài rãnh được khơi thông: 70m 

- Tổng các công trình cấp thoát nước (hoặc công trình bảo vệ môi trường 
được duy tu, bảo dưỡng…): 04 công trình 

- Treo băng rôn, khẩu hiệu: 05 chiếc 

(Có biểu mẫu kèm theo): 

Trên đây là báo cáo sơ kết kết quả thực hiện đợt 1 về phong trào ”Chống 
rác thải nhựa” năm 2019 của Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn./. 

Nơi nhận: 
- Sở Tài nguyên và Môi trường (b/c); 
- Chi Cục bảo vệ môi trường; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Website Sở; 
- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 

Nguyễn Ngọc Huy 





BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỢT 1 VỀ PHONG TRÀO ”CHỐNG  RÁC THẢI NHỰA” NĂM 2019 
 (Kèm theo Báo cáo số:         /BC-SGTVT ngày       tháng 4 năm 2019 của Sở GTVT Lạng Sơn) 

STT Tên đơn vị  Tổng số 
người tham 

gia 

Khơi thông 
cống rãnh 

(m) 

Tổng số 
rác thu 

gom, xử lý 
(m3 hoặc 

tấn) 

Vệ sinh 
giếng nước, 
công trình 

xử lý…  
(chiếc) 

Treo băng 
rôn, khẩu 

hiệu 
(Chiếc) 

Ghi chú 

1 Văn Phòng Sở Giao thông vận tải 09 30 0,2 01 01  

2 Thanh tra Giao thông vận tải 10 10 0,1 01 01  

3 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
các công trình giao thông 

09  0,1  01 
 

4 Ban Quản lý bảo trì đường bộ 07     

Cùng cơ 
quan với 

Văn phòng 
Sở 

5 
Công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao 
thông Lạng Sơn 

09 13 0.1 01 01 
 

6 
Công ty cổ phần tư vấn đầu tư phát 
triển Cửa Đông 

08 17 0.1 01 01 
 

7 Tổng cộng 52 70 0,6 04 05  
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