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HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TP ĐÀ NẴNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                BAN THƯỜNG VỤ               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                Số: 293/KH-BTV                  Đà Nẵng, ngày 28 tháng 12 năm 2020 

 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - thành phố môi trường” năm 2021 

 

 Thực hiện Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND ngày 21/8/2008 của UBND 

thành phố về việc ban hành Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - thành phố môi trường”; 

thực hiện Chương trình phối hợp năm 2020 giữa Hội LHPN thành phối và Sở 

Tài nguyên Môi trường thành phố, Ban Thường vụ Hội LHPN thành phố Đà 

Nẵng xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - thành 

phố môi trường” năm 2021 với các hoạt động cụ thể như 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, tác hại của 

túi nilong; 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 thành phố. 

- Duy trì, nhân rộng các mô hình bảo vệ môi trường, qua đó chia sẻ kinh 

nghiệm trong thực hiện các mô hình hiệu quả góp phần tích cực thực hiện đề án 

“Xây dựng Đà Nẵng - thành phố môi trường”. 

- Việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác 

bảo vệ môi trường phải được thực hiện thường xuyên, thiết thực, phù hợp với 

tình hình thực tế. 

 II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

 1. Hoạt động truyền thông 

1.1. Truyền thông về phân loại rác tại nguồn tại Danh thắng Ngũ Hành 

Sơn và các khu vực ven biển, tuyến đường đi bộ khu phố An Thượng 

- Số lượng: 15 thùng + pano, trong đó: 

+ Trang bị vật thu gom rác tài nguyên: 10 thùng 

+ Pano, bảng chỉ dẫn: 5 tấm 

- Thời gian: Tháng 4/2021 

- Địa điểm: Danh thắng Ngũ Hành Sơn và tuyến đường đi bộ khu phố An 

Thượng (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng). 
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1.2. Truyền thông cho cộng đồng về “Phân loại rác thải rắn sinh hoạt” 

gắn với Phong trào “Chống rác thải nhựa” 

- Số lượng: 20 điểm/70 người/điểm 

+ Quận Ngũ Hành Sơn: 06 điểm 

+ Huyện Hòa Vang: 02 điểm 

+ Các quận còn lại, mỗi đơn vị 02 điểm 

- Địa điểm tổ chức: Tại khu dân cư (do các đơn vị bố trí, ưu tiên cho các 

Chi hội phụ nữ khó khăn). 

- Thời gian: Từ tháng 4 đến tháng 5/2021 

- Nội dung truyền thông:  

+ Hướng dẫn phân loại rác thải rắn sinh hoạt tại nguồn 

+ Tác hại của rác thải nhựa 

+ Giới thiệu một số mô hình về “Phong trào chống rác thải nhựa”; “phân 

loại rác thải rắn sinh hoạt”… 

+ Cam kết của hộ dân trong thực hiện phân loại rác tại cộng đồng. 

1.3. Truyền thông nâng cao nhận thức về ứng phó với biến đổi khí hậu 

- Số lượng: 14 điểm/70 người/điểm (mỗi quận/huyện 02 điểm) 

- Địa điểm tổ chức: Tại khu dân cư (do các đơn vị bố trí). 

- Thời gian: Tháng 6/2021 

- Nội dung truyền thông:  

+ Những thách thức và hiểm hoạ lớn của biến đổi khí hậu; 

+ Các giải pháp bảo vệ môi trường, tài nguyên, phòng chống thiên tai; 

2. Hoạt động xây dựng và nhân rộng các mô hình 

2.1. Mô hình "Phân loại rác thải - Thùng rác môi trường” 

- Số lượng: 7 cuộc (50 người/cuộc) 

- Địa điểm tổ chức: Tại khu dân cư (do các đơn vị bố trí, ưu tiên cho các 

Chi hội phụ nữ khó khăn, chưa triển khai mô hình). 

 - Thời gian: từ tháng 6 đến tháng 7/2021 

 - Số lượng thùng: 700 thùng rác tái sử dụng, mỗi đơn vị 100 thùng. 

 - Nội dung chương trình:  

+ Lợi ích của việc phân loại rác thải tại nguồn 

+ Chia sẻ kinh nghiệm triển khai mô hình“Thùng rác môi trường”; 
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+ Vận động HVPN thu gom thùng sơn cũ, có nắp đậy, sơn lại, tái sử dụng 

để đựng rác nhằm giữ gìn vệ sinh môi trường;  

+ Phát “Thùng rác môi trường” do Chi hội tận dụng từ thùng sơn cũ, sơn 

lại cho HVPN khó khăn trong Chi hội để đựng rác thải của hộ gia đình (ưu tiên 

những chi hội chưa triển khai mô hình). 

2.2. Mô hình “Trồng chuối lấy lá” 

- Địa điểm tổ chức: Tại khu dân cư 02 xã Hòa Ninh và Hòa Bắc (do các 

đơn vị bố trí, ưu tiên cho các Chi hội phụ nữ khó khăn, có nhu cầu thực hiện mô 

hình). 

 - Thời gian: từ tháng 8/2021 

 - Số lượng: 300 gốc chuối (mỗi đơn vị 150 gốc) 

 - Nội dung: 

+ Tác hại của việc sử dụng túi nilong;  

+ Lợi ích của mô hình trồng chuối lấy lá; hướng dẫn kỹ thuật trồng và 

chăm sóc cây chuối;  

+ Khảo sát địa điểm, chọn hộ gia đình tham gia mô hình (ưu tiên gia đình 

HVPN khó khăn có nhu cầu cải tạo vườn tạp) 

+ Mua giống cây; bàn giao cây chuối; giám sát tiến độ. 

2.3. Thí điểm mô hình làm phân compost 

- Địa điểm tổ chức: Tại hộ gia đình và khu vực dịch vụ Homestay xã Hòa 

Bắc (do địa phương bố trí, ưu tiên cho các hộ gia đình có nhu cầu thực hiện mô 

hình). 

 - Thời gian: từ tháng 8/2021 

 - Số lượng: 02 hộ gia đình và 01 khu vực dịch vụ Homestay  

2.4. Tiếp tục duy trì các mô hình “Tận dụng vải bạt cũ may túi”, “Sử 

dụng túi thân thiện môi trường thay thế túi nilon”, … 

3. Tổ chức các sự kiện truyền thông: Ngày hội “Phụ nữ lan tỏa lối 

sống xanh”  

 - Thời gian: Dự kiến 05/6/2020 

 - Địa điểm: Hội LHPN thành phố 

 - Thành phần tham dự: 350 người, gồm: 

  (Hoạt động này sẽ có kế hoạch cụ thể riêng) 
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3. Duy trì phong trào “Ngày Chủ nhật xanh - sạch - đẹp” và các mô 

hình “Sống xanh” gắn với tổ chức các chiến dịch ra quân dọn vệ sinh môi 

trường, chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn, … 

- Các cấp Hội tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Ngày Chủ nhật xanh - 

sạch - đẹp”; phối hợp với địa phương, đơn vị ra quân dọn vệ sinh môi trường tại 

địa bàn khu dân cư, trong đó: 

+ Khuyến khích Hội LHPN các quận, huyện tổ chức hoặc có kế hoạch 

phối hợp tổ chức ít nhất 01 - 02 hoạt động ra quân vệ sinh môi trường nhân 

ngày Môi trường thế giới; chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn hàng năm. 

+ Định kỳ vào ngày chủ nhật cuối tháng (6h00 - 7h00), các Chi hội Phụ 

nữ vận động HVPN ra quân, dọn vệ sinh môi trường ngay tại các kiệt, hẻm khu 

dân cư1 hoạt động. Phấn đấu mỗi Chi hội ít nhất ra quân dọn vệ sinh 1 lần. 

- Tiếp tục thực hiện các mô hình “Sống xanh” phù hợp với tình hình thực 

tế tại địa phương. 

- Thành lập Câu lạc bộ Phụ nữ buôn bán ve chai tại quận Ngũ Hành Sơn. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

- Nguồn kinh phí sự nghiệp Môi trường năm 2021. 

- Nguồn kinh phí từ các chương trình, dự án. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Hội LHPN thành phố 

- Giao Ban Tuyên giáo Hội LHPN thành phố chịu trách nhiệm: 

+ Tham mưu, xây dựng kế hoạch; phối hợp triển khai, theo dõi và giám 

sát các hoạt động tại các địa phương, đơn vị. 

+ Tham mưu tổ chức thành công  Ngày hội “Phụ nữ lan tỏa lối sống xanh”  

+ Phối hợp với kế toán xây dựng kinh phí chi tiết cho từng hoạt động, 

hướng dẫn cơ sở quyết toán. 

+ Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện đề án về TW Hội, UBND thành 

phố và các ngành có liên quan.  

- Giao trách nhiệm cho kế toán Hội LHPN thành phố tham mưu hướng 

dẫn cơ sở thực hiện thanh quyết toán các hoạt động.  

2. Hội LHPN các quận/huyện 

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

đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với Phòng Tài nguyên môi trường 

triển khai các hoạt động tuyên truyền, tập huấn nâng cao năng lực, xây dựng các 
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mô hình, phong trào bảo vệ môi trường phù hợp với tình hình (có theo dõi kết 

quả từng mô hình, phòng trào cụ thể). 

- Tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình“Phân loại rác thải tại 

nguồn”, “Tận dụng vải bạt cũ may túi”,“Thùng rác môi trường”, … 

- Rà soát, củng cố, duy trì CLB, nhóm “Sống xanh” hoạt động có hiệu 

quả; có theo dõi, tổng hợp hoạt động của các CLB, nhóm “Sống xanh”, các hoạt 

động ra quân dọn vệ sinh môi trường hàng tháng của từng Chi hội phụ nữ. 

- 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 lồng ghép 

trong báo cáo hàng tháng gửi về Ban Tuyên giáo Hội LHPN thành phố để theo 

dõi, tổng hợp chung. 

- Tích cực tham gia các hoạt động do Hội LHPN thành phố tổ chức.  

 Trên đây là Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - thành phố 

môi trường” năm 2021 của Hội LHPN thành phố Đà Nẵng, đề nghị các đơn vị 

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

        

       
 

         

  

 

      
 

Nơi nhận: 

- Sở Tài nguyên - Môi trường (Chi cục MT); 

- Thường trực, Thường vụ Hội LHPN TP; 

- Hội LHPN các quận/huyện;  

- Hội PN các chợ TP; 

- Ban Tuyên giáo Hội LHPN TP; 

- Kế toán cơ quan Hội LHPN TP; 

- Lưu: VT. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Tăng Hoàng Hôn Thắm 
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