
   

C1. Kế hoạch phân loại và giảm thiểu rác tại trường học 

 

UBND QUẬN HOÀN KIẾM 

TRƯỜNG THCS HOÀN KIẾM 

 

Số      /KH-THCS.HK 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hoàn Kiếm, ngày 13 tháng 11 năm 2020  

 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện Chương trình trường học tiên phong giảm thiểu 

 và phân loại rác thải của trường THCS Hoàn Kiếm năm 2020 

 

Căn cứ Chỉ thị số 33/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 20/8/2020 về việc "Tăng 

cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa"; 

Căn cứ chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tại Quyết định số 329/QĐ-BGDĐT 

ngày 25/01/2014 về việc phê duyệt Đề án "Thông tin, tuyên truyền về ứng phó với biến đổi khí 

hậu và phòng, chống thiên tai trong trường học giai đoạn 2013-2020"; Chương trình phối hợp 

số 01/CTrPH-BTNMT-BGDĐT ngày 08/5/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) và 

Bộ GDĐT về công tác bảo vệ môi trường giữa 02 Bộ giai đoạn 2019-2025; 

Căn cứ Kế hoạch số 10/KH-UBND của UBND quận Hoàn Kiếm ngày 07/01/2020 về 

việc "Triển khai thực hiện chương trình "Quản lý, phân loại rác, phòng chống rác thải nhựa và 

túi ni lông trên địa bàn quận Hoàn Kiếm đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025"; Phương án 

số 121/PA-UBND của UBND quận Hoàn Kiếm ngày 30/6/2020 về việc  "Quản lý, phân loại và 

thu gom rác thải tại nguồn trên địa bàn quận Hoàn Kiếm" (Giai đoạn 1 năm 2020); 

Căn cứ Kế hoạch số 29/KH-UBND của UBND quận Hoàn Kiếm ngày 21/01/2020 về 

việc "Triển khai thực hiện quản lý Nhà nước về công tác tài nguyên và môi trường trên địa bàn 

quận Hoàn Kiếm năm 2020";  

Căn cứ văn bản số 1429/UBND-TNMT của UBND quận Hoàn Kiếm ngày 28/10/2020 

về việc "Tổ chức tuyên truyền về bảo vệ môi trường tới các cháu học sinh trên địa bàn quận 

Hoàn Kiếm". 

Căn cứ Kế hoạch số 304/KH-TNMT-GDĐT ngày 10/11/2020 của Phòng TNMT- Phòng 

GDĐT về việc thực hiện Chương trình trường học tiên phong giảm thiểu và phân loại rác thải 

của các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn quận Hoàn Kiếm năm 2020; 

Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường, trường THCS Hoàn Kiếm xây dựng Kế 

hoạch thực hiện Chương trình trường học tiên phong giảm thiểu và phân loại rác thải của nhà 

trường năm 2020, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 



   

• Chương trình được tổ chức thực hiện tại trường THCS Hoàn Kiếm nhằm quán triệt 

việc phân loại rác tại nhà trường theo Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 07/01/2020 

của UBND quận. 

• Nâng cao nhận thức cho giáo viên, nhân viên, học sinh trong nhà trường về tình 

trạng ô nhiễm rác thải, tác hại của rác thải đối với con người và môi trường làm thay 

đổi từ nhận thức thành hành động cụ thể nhằm giáo dục học sinh giảm thiểu và phân 

loại rác. Đưa ra sáng kiến về giảm thiểu và phân loại rác thải tại tại trường THCS 

Hoàn Kiếm. 

2. Yêu cầu 

• Mỗi học sinh sẽ trở thành một tuyên truyền viên tích cực đến gia đình, nhà trường, 

xã hội trong việc thực hiện phân loại rác tại nguồn, góp phần đạt được mục tiêu 

chung của Kế hoạch 10/KH-UBND ngày 07/01/2020. 

• Giảm thiểu việc sử dụng chất thải nhựa và túi ni lông khó phân hủy, phân loại, thu 

gom rác thải tại nguồn trong nhà trường. 

3. Thời gian thực hiện: Từ 12/11/2020 đến 13/12/2020. 

• Thời gian thực hiện Lễ tổng kết cấp trường: Thứ hai ngày  14/12/2020. 

• Thời gian thực hiện Lễ tổng kết cấp Quận: Tham dự thứ bảy ngày 19/12/2020. 

4. Địa điểm 

• Lễ tổng kết cấp trường: Thực hiện tại trường Tiểu học Trần Quốc Toản 

• Lễ tổng kết cấp quận: Phân công đầy đủ các thành phần (theo giấy mời) tham dự tại 

trường Tiểu học Trưng Vương, địa chỉ : Số 25 phố Lý Thái Tổ, phường Lý Thái Tổ. 

II. NỘI DUNG 

1. Kịch bản chương trình hành động của trường   

1.1. Xây dựng kế hoạch triển khai "Chương trình trường học tiên phong giảm thiểu 

và phân loại rác thải năm 2020" 

Căn cứ Kế hoạch số 304/KH-TNMT-GDĐT ngày 10/11/2020 của Phòng TNMT- Phòng 

GDĐT về việc thực hiện Chương trình trường học tiên phong giảm thiểu và phân loại rác thải 

của các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn quận Hoàn Kiếm năm 2020 và dựa trên đặc 

điểm, tình hình thực tế của trường, nhà trường xây dựng kế hoạch hành động và gửi về phòng 

GDĐT quận trước ngày 13/11/2020. 

1.2. Xây dựng Tổ nòng cốt thực hiện kế hoạch 

• Trường xây dựng tổ thực hiện gồm :  

 + Đ/c Nguyễn Kiều Duyên – Hiệu trưởng 

 + Đ/c Nguyễn Mai Anh – Phó Hiệu trưởng 

 + Đ/c Trần Kim Chi – TPT 

 + Đ/c Trần Hằng Nga – TT Tổ Tự Nhiên 



   

 + Đ/c Nguyễn Thị Bích Ngọc – TT Tổ Xã Hội  

 + Đ/c Nguyễn Tường Am – TT Tổ Ngoại Ngữ - Văn Thể Mĩ 

 + Đ/c Phạm Vân Anh – KTCN khối 6 

 + Đ/c Ngô Diệp Trang – KTCN khối 7 

 + Đ/c Trần Mạnh Tuấn – KTCN khối 8 

 + Đ/c Phạm Diệu Linh – KTCN khối 9 

 + Đ/c Nguyễn Hải Anh – TT Tổ Văn Phòng 

 + Đ/c Nguyễn Thị Huệ - Nhân viên y tế 

 1.3. Thống kê số liệu rác thải ban đầu 

• Xác định số liệu rác thải ban đầu: Rác tái chế (nhựa, kim loại, giấy), rác còn lại theo 

mẫu thống kê số liệu rác được đính kèm kế hoạch này - Phụ lục 01. 

• Sử dụng số liệu để tuyên truyền rộng rãi trong trường, tổ chức thi đua giữa các lớp 

để ghi nhận sự thay đổi và tham gia của các lớp học.  

• Thời gian thực hiện: Trong vòng 07 ngày và được triển khai trong toàn trường.  

1.4. Phân loại và thu gom rác thải 

• Các lớp tổ chức phân loại rác thải thành 02 loại: Rác tái chế (giấy, nhựa, kim loại) 

và rác còn lại. Tham khảo hướng dẫn phân loại rác tại nguồn được đính kèm kế 

hoạch này - Phụ lục 02.  

• Mỗi lớp tự trang bị 04 vật dụng chứa các loại rác: giấy, nhựa, kim loại và rác còn 

loại. Vật liệu, kích thước, hình dáng các vật dụng chứa rác do các lớp tự sáng tạo 

và thực hiện. Khuyến khích sử dụng các nguyên liệu tái chế. 

• Mỗi lớp học phân công học sinh phụ trách hàng ngày đưa rác tới địa điểm tập kết 

rác của nhà trường.  

• Đơn vị phụ trách thu gom: công ty TNHH Môi trường Đô thị Hà Nội - chi nhánh Hoàn 

Kiếm. 

• Thời gian và cách thức thu gom:   

+ Hình thức thu gom: Thu trực tiếp tại trường 

+ Tần suất: 01 tuần/lần   

+ Thời gian: 8 giờ sáng thứ bảy 

+ Địa điểm: Trường THCS Hoàn Kiếm – 2 phố Nhà Thờ – phường Hàng Trống – 

quận Hoàn Kiếm 

Lưu ý: Đối với rác thải điện tử (pin, đồ điện tử hỏng…), Trường học phân loại riêng rác 

thải điện tử, chuyển đến nơi thu gom của quận - tại số 02 Cổ Tân, phường Tràng Tiền, quận 

Hoàn Kiếm. 

        1.5. Tổ chức, phát động kế hoạch 

• Tổ chức truyền thông, nâng cao nhận thức cán bộ, đảng viên, đoàn viên, giáo viên, 

nhân viên, người lao động và học sinh trong nhà trường  



   

 + Đẩy mạnh công tác tuyên truyền rộng rãi đến từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, giáo 

viên, nhân viên, người lao động và học sinh về tác hại của rác thải đối với môi trường và sức 

khỏe con người; thay đổi thói quen sử dụng, giảm thiểu, phân loại, thu gom, tái sử dụng, tái 

chế rác thải; tăng cường sử dụng các sản phẩm thân thiện môi trường. 

            + Tuyên truyền thông qua các bảng điện tử, áp phích, băng rôn, bảng tin, cổng thông 

tin điện tử.  Lồng ghép thông qua các hoạt động giảng dạy các tiết học như Địa lí, Mỹ thuật, 

Âm nhạc, Hoạt động ngoài giờ lên lớp, Vật lý, Công Nghệ, Sinh học,..  Tổ chức các buổi sinh 

hoạt ngoại khóa, sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt chủ nhiệm , sinh hoạt Đội, 

sinh hoạt sao …có lồng ghép các nội dung tuyên truyền về tác hại của chất thải nhựa, túi ni 

lông khó phân hủy vào các nội dung truyền thông và giáo dục về bảo vệ môi trường tại nhà 

trường . 

• Tổ chức các cuộc thi như viết về khẩu hiệu tuyên truyền, thơ, bài vẽ, vẽ tranh, làm 

phim hoạt hình, sáng tạo, sáng chế các mô hình giảm thiểu, giúp thu gom, phân loại 

rác thải hoặc các sản phẩm tái chế từ rác thải… 

• Hướng dẫn giáo viên và học sinh trong trường thực hiện ghi chép "Nhật ký giảm thiểu 

túi ni lông và đồ nhựa dùng một lần". Khuyến khích ghi chép trong 07 ngày, sử dụng 

biểu mẫu gửi kèm - Phụ lục số 04).  

• Nhà trường có kế hoạch cắt giảm sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần trong 

các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và các hoạt động khác của đơn vị. 

+ Không sử dụng sử dụng nước uống đóng chai (có thể tích 330ml-500ml) trong công 

sở và khi tổ chức các hội nghị, hội thảo, chuyển sang sử dụng các bình nước thể tích lớn (>20 

lít), hoặc tự đun nấu, sử dụng các vật dụng chứa đựng sử dụng nhiều lần, vật liệu thân thiện 

môi trường. 

+ Không sử dụng ly nhựa, ống hút nhựa,… sử dụng một lần trong tất cả các hoạt động 

hằng ngày của đơn vị và tại các hội nghị, hội thảo, cuộc họp. 

• Thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa”, “Nói không với sản phẩm nhựa sử dụng 

một lần”, hạn chế sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong đơn vị gắn với tổ chức thực 

hiện nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách và đưa vào quy chế hoạt động. 

• Tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, giáo viên, nhân viên, phụ 

huynh học sinh và học sinh mang theo túi khi mua sắm, hạn chế dùng túi ni lông, bao 

bì đựng hàng hóa. 

• Đưa nội dung giáo dục về tác hại của chất thải nhựa và túi ni lông khó phân hủy đối 

với môi trường và hướng dẫn phân loại rác thải tại nguồn; có giải pháp hạn chế sử 

dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy trong các hoạt 

động của nhà trường 

• Thường xuyên, định kỳ tổ chức các hoạt động tổng vệ sinh trường lớp, khuôn viên 

nhà trường, thu gom rác  tồn đọng tại các khu vực trong và ngoài nhà trường đảm 

bảo an toàn, vệ sinh, xanh, sạch, đẹp. 

1.6. Các sản phẩm sáng tạo 

• Trong quá trình thực hiện kế hoạch, các sản phẩm do học sinh, các tổ tự sáng tạo 

theo các hình thức sau: 

• Các sản phẩm về hoạt động truyền thông. 



   

• Các sản phẩm về giải pháp. 

• Các sản phẩm về mô hình. 

• Các sản phẩm khác… 

• Các sản phẩm đáp ứng các tiêu chí tận dụng nguyên liệu tái chế, sử dụng tiết kiệm 

và hiệu quả năng lượng tái tạo, theo phụ lục gửi kèm - Phụ lục 05. 

• Thời gian đăng ký sản phẩm sáng tạo của các tổ: Ngày 17/11/2020. 

2. Sự kiện tổng kết "Chương trình trường học tiên phong giảm thiểu và phân loại 

rác thải năm 2020" 

2.1. Cấp trường 

• Mỗi lớp sẽ có 01 bàn trưng bày sáng kiến, sản phẩm tái chế; có ít nhất 01 sản phẩm 

trưng bày dự thi tại buổi tổng kết dự kiến vào thứ hai ngày14/12/2020. 

• Ban giám khảo đánh giá, chấm điểm sản phẩm của các lớp, trao quà và khen thưởng 

cho các lớp có thành tích xuất sắc. 

• Tham quan các bàn trưng bày sản phẩm của các lớp. 

2.2. Cấp quận  

• Trường sẽ có ít nhất 01 sản phẩm trưng bày dự thi tại buổi tổng kết cấp Quận. 

• Phân công giáo viên thuyết minh về sản phẩm tham gia dự thi. 

• Bố trí thời gian cho các tổ chuyên môn tham quan trưng bày triển lãm cấp Quận và 

tham quan các gian hàng thân thiện môi trường của các tổ chức, đơn vị liên quan 

tại trường TH Trưng Vương. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban giám hiệu 

 Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch một cách hiệu quả, thiết thực; kiểm tra, rà soát 

việc thực hiện kế hoạch; sơ kết, tổng kết, biểu dương các cá nhân thực hiện tốt kế hoạch tại 

đơn vị. 

2. Tổng phụ trách 

• Tổ chức truyền thông cho học sinh toàn trường vào thứ hai ngày 16/11/2020. 

• Tổ chức các buổi sinh hoạt ngoại khóa, sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt dưới cờ, 

…có lồng ghép các nội dung tuyên truyền về tác hại của chất thải nhựa, túi ni lông 

khó phân hủy vào các nội dung truyền thông và giáo dục về bảo vệ môi trường tại 

nhà trường . 

• Phát động các cuộc thi như viết về khẩu hiệu tuyên truyền, thơ, bài vẽ, vẽ tranh, 

làm phim hoạt hình, sáng tạo, sáng chế các mô hình giảm thiểu, giúp thu gom, phân 

loại rác thải hoặc các sản phẩm tái chế từ rác thải… 

• Tổ chức Lễ tổng kết cấp trường: Thứ hai ngày 14/12/2020. 

3. Tổ nòng cốt thực hiện kế hoạch 

• Tuyên truyền, thúc đẩy, triển khai kế hoạch. 

• Chuẩn bị các sản phẩm tham dự triển lãm và tham gia dự thi, trưng bày theo tổ 

trong buổi tổng kết "Chương trình trường học tiên phong giảm thiểu và phân loại 

rác thải năm 2020" cấp trường, cấp quận. 



   

4. Giáo viên 

• Giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn học sinh trong lớp thực hiện ghi chép "Nhật ký 

giảm thiểu túi ni lông và đồ nhựa dùng một lần". Khuyến khích ghi chép trong 07 

ngày: Từ ngày 30/11/2020 đến ngày 06/12/2020, sử dụng biểu mẫu gửi kèm - Phụ 

lục số 04.  

• Lồng ghép các nội dung tuyên truyền về tác hại của chất thải nhựa, túi ni lông khó 

phân hủy vào các nội dung truyền thông và giáo dục về bảo vệ môi trường thông 

qua các hoạt động giảng dạy các tiết học như Địa lí, Mỹ thuật, Âm nhạc, Hoạt động 

ngoài giờ lên lớp, Vật lý, Công Nghệ, Sinh học,.. Tổ chức các buổi sinh hoạt chủ 

nhiệm, sinh hoạt Đội, sinh hoạt sao …  

• Hướng dẫn, động viên học sinh tham gia các cuộc thi như viết về khẩu hiệu tuyên 

truyền, thơ, bài vẽ, vẽ tranh, làm phim hoạt hình, sáng tạo, sáng chế các mô hình 

giảm thiểu, giúp thu gom, phân loại rác thải hoặc các sản phẩm tái chế từ rác thải… 

5. Tổ văn phòng 

• Xác định số lượng rác thải ban đầu trong toàn trường: Rác tái chế (nhựa, kim loại, 

giấy), rác còn lại theo phụ lục 01, từ ngày 23/11/2020 đến ngày 29/11/2020. 

• Nhân viên lao công hướng dẫn học sinh để các loại rác tái chế gọn gàng vào điểm 

tập kết rác của nhà trường, hỗ trợ công tác thu gom tại các lớp học sinh khối 1. 

• Kịp thời cung cấp các văn bản chỉ đạo tới  cán bộ giáo viên qua hòm thư chung của 

trường. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo yêu cầu của Phòng Giáo dục và 

Đào tạo , phòng Tài nguyên và Môi trường, Công ty TNHH môi trường đô thị Hà Nội 

- Chi nhánh Hoàn Kiếm.  

6. Ban truyền thông  

• Đưa lên website của nhà trường tất cả văn bản chỉ đạo theo Kế hoạch số 304/KH-

TNMT-GDĐT ngày 10/11/2020 của Phòng Tài nguyên và Môi trường cùng Phòng 

Giáo dục và Đào tạo quận Kế hoạch thực hiện Chương trình trường học tiên phong 

giảm thiểu và phân loại rác thải của các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn quận 

Hoàn Kiếm năm 2020 ; Các sản phẩm do học sinh, nhà trường tự sáng tạo; Viết 

các bài đưa tin và biểu dương GV- HS thực hiện tốt nhiệm vụ… 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chương trình trường học tiên phong giảm thiểu và phân 

loại rác thải của trường THCS Hoàn Kiếm năm 2020, Ban giám hiệu đề nghị cán bộ, giáo viên, 

nhân viên và học sinh nghiêm túc triển khai thực hiện hiệu quả, báo cáo đúng tiến độ quy định. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị báo cáo về BGH để 

được giải quyết. 

 

Nơi nhận: 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo; (để báo cáo) 

- Hiệu trưởng; (để báo cáo) 

- Tổ CM, tổ VP; (để thực hiện) 

- Lưu: VT.  

          KT. HIỆU TRƯỞNG 

         HIỆU TRƯỞNG     

 

          Nguyễn Kiều Duyên 

 



   

 


