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KẾ HOẠCH
Triển khai tổ chức thực hiện phong trào
Ngày Chủ nhật Xanh năm 2019 tại Sở Ngoại vụ
Thực hiện Công văn số 1036/UBND-CT ngày 27 tháng 02 năm 2019 của
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tổ chức triển khai Đề án Ngày Chủ nhật xanh “
Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm Xanh - Sạch - Sáng”, Sở Ngoại vụ xây dựng
kế hoạch thực hiện cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Nhằm tiếp tục duy trì các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo
vệ môi trường cho cán bộ, công chức, viên chức đặc biệt là đoàn viên thanh niên và
các tầng lớp nhân dân, đồng thời có những hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Chủ
nhật xanh “Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm Xanh - Sạch - Sáng”.
- Nâng cao nhận thức, hành vi trong việc bảo vệ môi trường, giữ gìn mỹ quan
đô thị xanh - sạch - đẹp, góp phần thực hiện có hiệu quả phong trào “Tuổi trẻ Khối
Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh chung tay xây dựng đô thị văn minh”.
- Tạo các phong trào hoạt động mang tính lan tỏa, rộng khắp trong cán bộ, công
chức, viên chức về ý thức bảo vệ môi trường, góp phần tạo bước chuyển biến mới
trong xã hội về bảo vệ môi trường.
2. Yêu cầu
- Đề án tổ chức Ngày Chủ nhật xanh “Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm
Xanh - Sạch - Sáng” phải được triển khai sâu rộng đến các phòng chuyên môn và đơn
vị trực thuộc.
- Hoạt động phải được tổ chức một cách thiết thực, hiệu quả bằng việc làm cụ
thể, nhằm thu hút đông đảo công chức, viên chức và người lao động tham gia, từ đó
làm thay đổi một cách sâu sắc, toàn diện về nhận thức, thái độ, hành vi về môi trường,
tạo lập cách ứng xử thân thiện với môi trường của mỗi công chức, viên chức và
người lao động góp phần triển khai có hiệu quả Đề án Ngày chủ nhật xanh “ Hãy
hành động để Thừa Thiên thêm Xanh - Sạch - Sáng”
II. NỘI DUNG
1. Tuyên truyền nâng cao nhận thức trong đoàn viên thanh niên
- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến kiến thức và nâng cao nhận thức trong đội ngũ
cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về vệ sinh cộng đồng, bảo vệ môi
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trường, thực hiện nếp sống văn hóa, không vứt rác ra đường, xả rác bừa bãi, hạn chế
sử dụng sản phẩm ni lông, xây dựng ý thức giữ gìn vệ sinh chung; bảo vệ nguồn
nước, ứng phó với biến đổi khí hậu.
- Tuyên truyền thực hiện Đề án Ngày Chủ nhật xanh “Hãy hành động để Thừa
Thiên Huế thêm Xanh - Sạch - Sáng” theo Quyết định phê duyệt số 139/QĐ-UBND
ngày 19/01/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đến từng nhóm đối tượng đoàn
viên thanh niên nhằm tăng cường sự quan tâm đến môi trường, duy trì nề nếp và ý
thức tự giác dọn vệ sinh vào mỗi sáng chủ nhật hàng tuần tại khu dân cư, nơi công
cộng, phạm vi trong và ngoài cơ quan, đơn vị.
- Tổ chức đánh giá, khen thưởng kịp thời các tập thể và cá nhân có thành tích
xuất sắc để động viên, khuyến khích hoạt động ngày càng phát triển sâu rộng.
2. Tổ chức các đợt ra quân thực hiện “Ngày chủ nhật xanh”
- Văn phòng chủ trì phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn và Chi đoàn xây
dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường.
- Ban Chấp hành Chi đoàn chủ trì kêu gọi đoàn viên thanh niên tham gia tích
cực các hoạt động phong trào, ra quân vệ sinh môi trường, cảnh quan tại trụ sở làm
việc và các tuyến đường lân cận; thực hiện mô hình Văn phòng làm việc xanh - sạch,
Cơ quan làm việc xanh - sạch - đẹp; phát hiện, đề xuất và phối hợp xử lý các hành
động cố tình gây ô nhiễm môi trường tại đơn vị.
III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
1. Thời gian: Tùy theo điều kiện thực tế của cơ quan, Văn phòng chủ trì phối
hợp cùng Ban Chấp hành Công đoàn và Chi đoàn triển khai, thực hiện
2. Địa điểm: Tại cơ quan, đơn vị Sở Ngoại vụ hoặc các điểm công cộng,... trên
địa bàn thành phố Huế, hoặc phối hợp tổ chức hoạt động tại các địa phương trên địa
bàn toàn tỉnh.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Văn phòng Sở
- Tham mưu xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Ngày Chủ nhật xanh
“Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm Xanh - Sạch - Sáng”; đồng thời theo dõi,
phối hợp và hỗ trợ các đơn vị thực hiện có hiệu quả hoạt động đề ra.
- Tổ chức Lễ phát động Tháng thanh niên năm 2019 và hưởng ứng Ngày Chủ
nhật xanh.
- Đăng tải thông tin tuyên truyền kịp thời các hoạt động có liên quan trên các
phương tiện thông tin đại chúng Website của đơn vị.
2. Ban Chấp hành Công đoàn và Chi đoàn
- Căn cứ Kế hoạch của cơ quan, Ban Chấp hành Công đoàn và Chi đoàn chủ
động xây dựng kế hoạch, huy động tối đa nguồn nhân, vật lực để tổ chức thực hiện.
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- Tổ chức đánh giá, khen thưởng kịp thời các tập thể và cá nhân có thành tích
xuất sắc để động viên, khuyến khích hoạt động ngày càng phát triển sâu rộng.
Trên đây là Kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện phong trào Ngày Chủ nhật
Xanh năm 2019 tại Sở Ngoại vụ đề nghị các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở,
Ban Chấp hành Công đoàn và Chi đoàn và toàn thể CC-VC- Người lao động nghiêm
túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (Để b/cáo);
- Tỉnh đoàn;
- Các phòng, TTDVĐN;
- CĐ, ChĐ;
- BGĐ;
- Lưu: VT, H.
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