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BÁO CÁO
Kết quả thực hiện Đề án Ngày Chủ nhật xanh năm 2020
Kính gửi: Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Thừa Thiên Huế
Thực hiện Công văn số 11755/UBND-CT ngày 25/12/2020 của Ủy ban nhân
dân tỉnh về việc đánh giá kết quả triển khai thực hiện Đề án Ngày Chủ nhật xanh
năm 2020; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội báo cáo như sau:
1. Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện
Thực hiện Quyết định số 139/QĐ-UBND, ngày 19/01/2019 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Đề án tổ chức Ngày Chủ nhật xanh
“Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm Xanh - Sạch - Sáng”, Kế hoạch số
149/KH-UBND ngày 08/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức, triển khai
thực hiện Đề án Ngày Chủ nhật xanh “Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm
Xanh – Sạch – Sáng” các tháng cuối năm 2020.
a) Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã triển khai hiệu quả việc thực hiện
Đề án Ngày Chủ nhật xanh tại khối cơ quan Sở và các đơn vị trực thuộc Sở; phối
hợp với các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn tỉnh triển khai các nhiệm vụ liên quan
đến Đề án Ngày Chủ nhật xanh, bảo đảm mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ của Kế
hoạch số 149/KH-UBND ngày 08/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh;
b) Tiếp tục triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày
26/02/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện phong trào “Nói không với túi ni lông
và sản phẩm nhựa sử dụng 01 lần” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
2. Kết quả thực hiện
a) Công tác tuyên truyền
- Đã tổ chức và đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, triển khai thực hiện các
chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ môi
trường như: Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện
các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, Chỉ thị số 24CT/TU ngày 13/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 149/KH-UBND
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ngày 08/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày
26/02/2019 của của Ủy ban nhân dân tỉnh đến toàn thể công chức, viên chức, người
lao động của Sở;
- Đã tổ chức tuyên truyền, giáo dục ý thức về bảo vệ môi trường, thực hiện
nếp sống văn hóa, không vứt rác ra đường, xả rác bừa bãi, xây dựng ý thức giữ gìn
vệ sinh chung. Tổ chức tuyên truyền hưởng ứng ngày Môi trường thế giới, tuần lễ
quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường, Tuần lễ Biển đảo Việt Nam, Ngày đa
dạng sinh học, Giờ trái đất, chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn, triển khai phân
loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn theo hướng dẫn tại Công văn số 4512/UBNDCT ngày 01/6/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về phân loại chất thải rắn tại
nguồn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Thông qua công chức, viên chức, người lao động của Sở để tuyên truyền,
vận động đến người thân, gia đình và người dân địa phương việc hạn chế sử dụng
bao ni lông sử dụng một lần, tham gia vận động nhân dân trên nơi cư trú duy trì
việc thực hiện chương trình Sáng Chủ nhật “60 phút sạch nhà, đẹp ngõ”, các hộ
gia đình trên địa bàn dân cư vệ sinh môi trường, dọn dẹp nhà cửa, khu vực xung
quanh nhà và thôn xóm, ngõ hẻm.
b) Tổ chức triển khai các hoạt động cụ thể Ngày Chủ nhật xanh
Thực hiện Chủ đề “Phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu, cán bộ, đảng
viên, công chức, viên chức trong việc thực hiện phong trào Ngày chủ nhật xanh”, từ
lãnh đạo Sở đến đảng viên, đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động khối cơ
quan Sở, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở đều tổ chức ra quân dọn vệ sinh môi
trường, làm sạch, đẹp dường phố, cơ quan, công sở. Cụ thể:
- Chiều thứ sáu hàng tuần, tổ chức thực hiện vệ sinh tại trước, trong khuôn
viên trụ sở Sở, khu vực trước, sau trụ Sở, các đơn vị sự nghiệp thực hiện tại trụ sở
của đơn vị mình. Tham gia các hoạt động tổng vệ sinh trên địa bàn thành phố Huế,
tổ chức vệ sinh nghĩa trang Liệt sỹ nhân dịp kỷ niệm ngày Thương binh – Liệt sỹ;
- Năm 2020, do dịch bệnh Covid-19 nên lãnh đạo Sở đã chỉ đạo công chức,
viên chức, người lao động tham gia Ngày chủ nhật xanh với nhiều hoạt động ý
nghĩa, thiết thực, phù hợp với điều kiện, tình hình chung; đã tích cực tuyên truyền
về công tác phòng chống dịch Covid-19, như phát tờ rơi tuyên truyền phòng chống
dịch, hướng dẫn trực tiếp quy trình vệ sinh cá nhân, cách đeo khẩu trang đúng cách,
tổ chức phát khẩu trang miễn phí cho người dân;
- Thực hiện lời kêu gọi của Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ, làm vệ sinh,
dọn dẹp cây cối gãy đổ sau bão số 5. Lãnh đạo Sở đã chỉ đạo, cùng công chức, viên
chức, người lao động chung tay cùng với các lực lượng trong toàn tỉnh khắc phục
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hậu quả của bão số 5, đã tổ chức nhiều đợt xuống đường vệ sinh môi trường, dọn
dẹp cây cối gãy đổ, để nhanh chóng trả lại mỹ quan đô thị.
3. Nhiệm vụ, giải pháp năm 2021
a) Tiếp tục vận động, tuyên truyền để thường xuyên tổ chức các sự kiện ra
quân vào ngày Chủ nhật hàng tuần nhằm duy trì phong trào, trong đó phát huy vai
trò xung kích của các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội trong việc vận động tạo sức
lan tỏa trong toàn Sở;
b) Tuyên truyền và vận động đoàn viên công đoàn và gia đình tham gia thực
hiện chương trình sáng Chủ nhật “60 phút sạch nhà, đẹp ngõ”, thực hiện nếp sống
văn hóa, xây dựng ý thức giữ gìn vệ sinh chung, không sơn, treo, dán quảng cáo sai
quy định, không lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh buôn bán; không thả đèn trên sông
Hương trái quy định; hạn chế đốt và rãi vàng mã, thực hiện việc đốt vàng mã đảm
bảo vệ sinh, an toàn và đúng quy định;
c) Xác đinh chủ để, chủ điểm của năm 2021 nhằm Phát động Ngày Chủ nhật
xanh “Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm Xanh – Sạch – Sáng” với điểm
nhấn tổ chức Lễ phát động “Văn phòng xanh – Cơ quan Hoa”; bảo đảm môi
trường, cảnh quan của Sở ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp, không rác thải hướng
đến góp phần xây dựng mục tiêu tỉnh Thừa Thiên Huế theo hướng đô thị “Di sản,
văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường”;
d) Duy trì đội hình ra quân thực hiện ngày Chủ nhật xanh vào sáng chủ nhật
tại các điểm di tích, tham quan du lịch, các công viên, điểm công cộng... Vận động
công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên Công đoàn và gia đình sử dụng các sản
phẩm bao bì thân thiện với môi trường thay thế túi nilon sử dụng một lần, phân loại rác
thải tại nguồn, bỏ rác đúng nơi quy định.
Trên đây là kết quả triển khai thực hiện Đề án Ngày Chủ nhật xanh năm 2020, Sở
Lao động - Thương binh và Xã hội, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Thừa Thiên
Huế./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/cáo);
- Lãnh đạo Sở;
- BCH Công đoàn Sở;
- Chi đoàn TNCSHCM Sở;
- Các phòng, chi cục, đơn vị thuộc Sở;
- Lưu : VP, VT - Tr.
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