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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Thuận, ngày 13 tháng 7 năm 2018

KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp
chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 tại các
cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông trên địa bàn tỉnh

Căn cứ Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính
phủ phê duyệt điều chỉnh Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn
đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050.
Căn cứ Công văn số 2488/UBND-KT ngày 20/6/2018 của UBND tỉnh về
việc tham mưu triển khai Quyết định 491/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ
tướng Chính phủ.
Sở Giáo dục và Đào tao xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến
lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến
năm 2050, tại các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông trên địa bàn tỉnh, với
các nội dung chủ yếu sau:
1. Tên cơ quan quản lý kề hoạch: Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận.
2. Các đơn vị thực hiện: Các đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh.
3. Mục tiêu:
a. Mục tiêu chung: Tối thiểu có 70% chất thải rắn tại các đơn vị trường
học được thu gom để phục vụ tái sử dụng, tái chế và xử lý với công nghệ hiện
đại, thân thiện với môi trường, phù hợp với điều kiện của địa phương.
b. Mục tiêu cụ thể: Tuyên truyền để nâng cao nhận thức về phân loại chất
thải rắn và bảo vệ môi trường cho cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh tại các
đơn vị trường học.
- 100% các trường bỏ rác đúng nơi quy định, biết cách phân loại rác đơn
giản và nhận thức lợi ích của việc phân loại rác; sử dụng và trả phí dịch vụ thu
gom rác.
- Cử cán bộ tham gia các khóa tập huấn về kỹ năng truyền thông để tổ
chức tập huấn về kiến thức và quy trình thu gom và biết cách phân loại rác cũng
như nhận thức lợi ích của việc phân loại rác.
- 100% rác sinh hoạt tại các trường được thu gom và trang thiết bị thu
gom phải được đồng bộ hóa.
4. Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2018 – 2025 và tầm nhìn đến năm 2050.

5. Các nhiệu vụ của Kế hoạch:
Nhiệm vụ

Nội dung, hoạt động

1.1. Tối thiểu có 70% - Phối hợp xây dựng tài liệu truyền thông triển khai tới các trường.
chất thải rắn tại các
trường được thu gom để
phục vụ tái sử dụng, tái
chế và xử lý với công
nghệ hiện đại, thân thiện
với môi trường, phù hợp
với điều kiện tại địa
phương trên địa bàn.

- Thí điểm truyền thông tại 03 trường THPT gồm: PTDTNT tỉnh,
Phan Thiết và Lương Thế Vinh (05 lượt/trường).
- Nhân rộng truyền thông hướng dẫn học sinh các trường phân loại
rác, nâng cao nhận thức của học sinh về tác động môi trường từ
việc phân loại rác thông qua các buổi tuyên truyền, học tập.
- Hướng dẫn cụ thể cho cán bộ quản lý và học sinh quy trình xử
phạt hành chính đối với việc vứt rác bừa bãi.

- Tổ chức truyền thông tới các đoàn thể, hội cha mẹ học sinh và các
em học sinh hiểu rõ trách nhiệm tham gia hệ thống thu gom rác và
1.2. 100% các trường:
- Sử dụng dịch vụ thu nghĩa vụ trả chi phí cho dịch vụ thu gom.
gom rác trả phí vệ sinh.
- Xây dựng chi trả phí vệ sinh hàng năm đảm bảo công khai, minh
- Biết cách phân loại rác bạch theo quy định của pháp luật.
và nhận thức lợi ích của - Các trường tự trang bị thùng rác đáp ứng việc phân loại rác; tổ
việc phân loại rác
chức “Ngày nhặt rác” cho học sinh (lồng ghép vào các chương trình
hoạt động của Đoàn trường hoặc chiến dịch làm cho thế giới sạch
hơn vào tháng 9 hàng năm.
1.3. 100% cán bộ quản lý
tại các trường được tập
huấn về kỹ năng truyền - Hàng năm vào đầu năm học và đầu học kỳ II tổ chức tập huấn kỹ
thông; 100% học sinh năng truyền thông cho cán bộ nòng cốt tại các trường.
được học tập về kiến thức - Các trường tổ chức hướng dẫn cho học sinh biết cách phân loại
và quy trình thu gom chất rác (01 năm/02 lần)
thải và biết cách phân
loại rác
- Xây dựng kế hoạch và địa điểm tập kết rác (quy hoạch cụ thể địa
1.4. 100% rác sinh hoạt điểm tập kết rác).
tại các trường được thu - Lập kế hoạch mua thùng rác đảm bảo số lượng và tổ chức bố trí
gom, phân loại, thiết bị số lượng thùng rác (ít nhất 02 thùng tại mỗi điểm tập kết rác) để
thu gom rác được đồng gom rác plastic và rác hữu cơ.
- Duy trì việc thu gom để vận chuyển rác sinh hoạt theo đúng thời
bộ hóa
gian và địa điểm cố định đã thỏa thuận.

6. Kinh phí thực hiện:
- Chi tuyên truyền, hội thảo, soạn thảo in ấn tài liệu và kiểm tra:
500.000.000 đồng (do Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì); nguồn kinh phí được xây
dựng vào dự toán chi sự nghiệp hàng năm.
- Chi mua đựng thùng rác phải thống nhất về định mức chi, nguồn chi
phải phù hợp với quy định và mang tính khả thi cao; tại các đơn vị trường học
theo phân cấp quản lý về tài chính, gồm:
• Các trường THPT có trách nhiệm phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo
để thống nhất với Sở Tài chính xây dựng kế hoạch và nguồn kinh phí mua sắm.
• Các Phòng GD&ĐT có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị trường học từ
cấp THCS trở xuống làm việc với các phòng ban liên quan của huyện, thị xã,
thành phố về kế hoạch kinh phí và nguồn kinh phí mua sắm.

7. Tổ chức thực hiện:
- Các phòng chuyên môn của Sở tham mưu việc chỉ đạo:
• Các đơn vị trường học xây dựng kế hoạch lồng ghép nội dung giáo dục
môi trường về phân loại rác.
• Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị trường học
thực hiện đúng các nhiệm vụ đặt ra trong kế hoạch.
• Theo dõi, giám sát, đánh giá kết qủa thực hiện Kế hoạch, tổng hợp báo
cáo định kỳ (quý/năm) về tình hình thực hiện kế hoạch.
Yêu cầu các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở, các Phòng GD&ĐT,
các đơn vị trường học nghiêm túc triển khai thực hiện; trong quá trình thực hiện,
nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo để
tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.
Nơi nhận:
- Các Trường THPT trực thuộc Sở;
- Các Phòng GD&ĐT (để triển khai tới các trường);
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- UBND các huyện, TX, TP (để phối hợp);
- Sở Tài chính (để hỗ trợ thực hiện);
- Giám đốc, các P.GĐ Sở;
- VP và các P. CM, NV thuộc Sở;
- Lưu: VT, KHTC C02..
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