
 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN          

TỈNH AN GIANG 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 556/KH-UBND  An Giang, ngày 13 tháng 9 năm 2021 
 

 

KẾ HOẠCH   

Tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh An Giang 

 

Từ năm 2018, thực hiện lời kêu gọi cả nước hành động chống rác thải 

nhựa của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân 

dân tỉnh An Giang đã ban hành các kế hoạch, văn bản1 triển khai công tác quản 

lý, hạn chế sử dụng và giảm thiểu rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh. Bước đầu đạt 

được một số kết quả khả quan: (1) Các Sở, ban ngành tỉnh và các cơ quan địa 

phương đều chuyển sang sử dụng máy lọc nước, đựng trong chai thuỷ tinh thay 

thế cho nước uống đóng sẵn bằng chai nhựa; (2) Thay thế các sản phẩm nhựa 

dùng một lần, nhựa khó phân hủy trong các cuộc hội, họp, tập huấn và các hoạt 

động hàng ngày của cơ quan, đơn vị bằng những sản phẩm dễ phân hủy, phân 

hủy sinh học và có thể tái chế như: Túi ni lông dễ phân hủy, bìa sơ mi giấy, tách 

sứ, bình thủy tinh, bình kim loại và những sản phẩm thân thiện môi trường; (3) 

Thực hiện và lồng ghép phong trào “Chống rác thải nhựa” vào các phong trào, 

chuỗi hoạt động hưởng ứng các ngày lễ môi trường như: “Tháng hành động vì 

môi trường”, “Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn”, “Ngày môi trường thế 

giới”, “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”, “Đoạn đường văn 

minh đô thị tại Khu du lịch quốc gia Núi Sam”, “Thùng rác 100 đồng”,…; (4) 

Thực hiện nhiều mô hình thiết thực như “Chợ dân sinh giảm thiểu rác thải 

nhựa”, “Phụ nữ xách giỏ đi chợ”, “Thu đổi rác thải nhựa lấy quà”,… Ngoài ra, 

một số doanh nghiệp, siêu thị trên địa bàn từng bước thay thế các sản phẩm 

nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy những sản phẩm dễ phân hủy, 

phân hủy sinh học và có thể tái chế; tích cực hưởng ứng phong trào “Chống rác 

thải nhựa”.  

                                      
1 Cụ thể: (1) Quyết định số 2900/QĐ-UBND ngày 16/11/2018 phê duyệt Kế hoạch thực hiện 

phong trào “Chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh An Giang”; (2) Công văn số 827/UBND-

KTN ngày 26/8/2019 về việc đẩy mạnh thực hiện Phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa 

bàn tỉnh An Giang; (3) Công văn số 4503/VPUBND-KTN ngày 13/9/2019 về kết quả thực hiện 

phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh An Giang; (4) Công văn số 4138/VPUBND-

KTN ngày 24/8/2020 về Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1746/QĐ-TTg ngày 04/12/2019 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa 

đại dương đến năm 2030; (5) Công văn số 888/UBND-KTN ngày 24/8/2020 về việc tăng cường 

quản lý, giám sát về rác thải sinh hoạt trên các sông, kênh, rạch và tại các khu, điểm du lịch trên 

địa bàn tỉnh; Công văn số 192/UBND-KTN ngày 11/3/2021 về việc triển khai Chỉ thị số 33/CT-

TTg ngày 20/8/2020 và Chỉ thị số 41/CT-TTg ngày 01/12/2020 của Thủ tướng Chỉnh phủ trên địa 

bàn tỉnh. 
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Bên cạnh đó, công tác quản lý chất thải nhựa còn một số hạn chế như sau: 

Tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt (trong đó có chất thải nhựa và túi ni lông) 

chưa đạt yêu cầu so với mục tiêu đề ra; nhận thức của người dân trong thu gom, 

phân loại, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt, đặc biệt là chất thải nhựa 

và túi ni lông còn nhiều hạn chế, thói quen sử dụng nhựa dùng một lần và túi ni 

lông khó phân hủy còn phổ biến, một phần do túi ni lông thân thiện với môi 

trường có giá thành vẫn còn cao. 

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả các kế hoạch, phong trào, mô hình quản lý, 

hạn chế sử dụng và giảm thiểu rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh, đồng thời triển 

khai thực hiện các biện pháp giảm thiểu rác thải nhựa theo Quyết định số 

1316/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề 

án tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa ở Việt Nam, Ủy ban nhân dân 

tỉnh An Giang ban hành Kế hoạch tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa 

trên địa bàn tỉnh An Giang, cụ thể như sau: 

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU  

1. Mục tiêu: 

- Triển khai có hiệu quả, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp quản lý, hạn 

chế và giảm thiểu rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh An Giang theo chỉ đạo của Thủ 

tướng Chính phủ tại Quyết định số 1316/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 về việc phê 

duyệt Đề án tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa ở Việt Nam; Tiếp tục 

thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại 

Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 20/8/2020, Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 

07/5/2018, Quyết định số 175/QĐ-TTg ngày 05/02/2021 và các Chương trình, 

Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành. 

- Phấn đấu đến năm 2025: Sử dụng 100% túi ni lông, bao bì thân thiện với 

môi trường tại các trung tâm thương mại, siêu thị phục vụ cho mục đích sinh 

hoạt thay thế cho túi ni lông khó phân huỷ; đảm bảo thu gom, tái sử dụng, tái 

chế, xử lý 85% lượng chất thải nhựa phát sinh; giảm thiểu 50% rác thải nhựa 

trên sông, kênh, rạch,…; phấn đấu 100% các khu du lịch, các cơ sở lưu trú du 

lịch, các khách sạn không sử dụng túi ni lông khó phân hủy và sản phẩm nhựa 

dùng một lần; giảm dần mức sản xuất và sử dụng túi ni lông khó phân hủy và 

sản phẩm nhựa dùng một lần trong sinh hoạt. 

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các ngành, các cấp và các tổ chức, 

cá nhân về ô nhiễm môi trường do sử dụng đồ nhựa sử dụng một lần, túi ni lông 

khó phân hủy trong sinh hoạt; ý nghĩa của việc thay thế bằng sản phẩm sử dụng 

nhiều lần, thân thiện với môi trường. 

- Phát hiện, nhân rộng các sáng kiến, kinh nghiệm, các mô hình hay về 

hạn chế sử dụng đồ nhựa sử dụng một lần và túi ni lông khó phân hủy. 

2. Yêu cầu: 

- Các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính 

trị - xã hội phải gương mẫu, tích cực, đi đầu trong việc giảm thiểu, tái sử dụng 
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chất thải nhựa; thực hiện cam kết không sử dụng các sản phẩm nhựa khó phân 

hủy, sử dụng một lần trong hoạt động của cơ quan, đơn vi; ̣chỉ đạo cán bộ, công 

chức, viên chức và người lao động tham gia tích cực vận động người thân và 

cộng đồng khu dân cư đang sinh sống thực hiện “Nói không với sản phẩm nhựa 

sử dụng một lần”. 

- Việc triển khai thực hiện cần thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, lãng 

phí, có lộ trình thực hiện phù hợp, thu hút được sự quan tâm và tham gia tích 

cực của cả hệ thống chính trị, tổ chức và cộng đồng. 

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP  

1. Rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới các quy định về giảm thiểu, tái 

sử dụng, tái chế, xử lý chất thải nhựa cho phù hợp với quy định hiện hành và 

điều kiện thực tế của địa phương; hướng dẫn xây dựng quy chế quản lý, hương 

ước, quy ước nhằm huy động sự tham gia của cộng đồng trong quản lý chất thải 

nhựa và bảo vệ môi trường; quy định giảm thiểu sử dụng bao bì bằng chất liệu 

nhựa đối với dịch vụ giao hàng đồ ăn nhanh; thúc đẩy sử dụng vỏ hộp, bao bì 

bằng chất liệu tái sử dụng, thân thiện với môi trường. 

2. Có giải pháp hạn chế việc đầu tư mới cơ sở sản xuất sản phẩm nhựa 

dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy phục vụ cho mục đích sinh hoạt trên địa 

bàn quản lý; thực hiện các chính sách ưu đãi theo quy định đối với dự án đầu tư 

xây dựng cơ sở tái chế, xử lý chất thải nhựa và các dự án sản xuất các sản phẩm 

thân thiện môi trường thay thế túi ni lông khó phân hủy và sản phẩm nhựa dùng 

một lần. 

3. Xây dựng kế hoạch, lộ trình hạn chế và tiến tới không sử dụng túi ni 

lông khó phân hủy tại các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ dân sinh; thực 

hiện đồng bộ các giải pháp phân loại, thu gom, tái chế, xử lý chất thải nhựa cho 

đô thị và khu dân cư nông thôn tập trung; mở rộng phạm vi thu gom, vận 

chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quản lý. 

4. Các khu du lịch, các cơ sở lưu trú du lịch, các khách sạn hạn chế và tiến 

tới không sử dụng túi ni lông khó phân hủy và sản phẩm nhựa dùng một lần; tổ 

chức thu gom, xử lý chất thải nhựa trôi nổi tại các dòng sông, suối, kênh, rạch, 

bến phà, khu đất ngập nước,… 

5. Bố trí kinh phí sự nghiệp môi trường hàng năm của địa phương hỗ trợ 

cho việc thu gom, xử lý chất thải nhựa; xây dựng và triển khai các mô hình hạn 

chế việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy phù 

hợp với đặc thù của địa phương; rà soát, thống kê để tăng cường quản lý đối với 

các tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân 

hủy, thúc đẩy việc sử dụng túi ni lông phân hủy sinh học và các sản phẩm thân 

thiện môi trường trên địa bàn quản lý. 

6. Chủ động huy động các thành phần kinh tế tham gia đầu tư trong lĩnh 

vực phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải tại địa phương; hướng dẫn 



4 

 

 

 

 

và tổ chức thực hiện công tác phân loại chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nhựa tại 

nguồn cho phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương. 

7. Tổ chức đào tạo, tuyên truyền, nâng cao năng lực, nhận thức và trách 

nhiệm của các đơn vị sản xuất, phân phối, tiêu thụ sản phẩm nhựa cũng như các 

tổ chức, cá nhân sử dụng, thải bỏ chất thải nhựa; có giải pháp khuyến khích 

người tiêu dùng mang túi, bao gói khi mua sắm; khen thưởng kịp thời các cá 

nhân, tổ chức có thành tích tốt trong phong trào chống rác thải nhựa hoặc sáng 

kiến có giá trị về quản lý rác thải nhựa. 

8. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát các đơn vị thu gom, vận 

chuyển, xử lý chất thải nhựa; có biện pháp giám sát và xử lý các trung tâm 

thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích cung cấp miễn phí túi ni lông cho khách 

hàng; tăng cường các biện pháp về thuế bảo vệ môi trường đối với hoạt động sản 

xuất sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy trên địa bàn. 

(Danh mục các nhiệm vụ ưu tiên tại Phụ lục kèm theo) 

III. KINH PHÍ VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN 

1. Kinh phí: từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, vốn huy động và các vốn 

khác (vốn tự có của doanh nghiệp, vốn vay của các tổ chức tín dụng, tài trợ, …).  

2. Thời gian thực hiện: Từ năm 2021 đến năm 2026. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 

huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi trách nhiệm quản lý chủ động tổ chức 

thực hiện các nhiệm vụ được giao, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, 

hoặc lồng ghép các nhiệm vụ vào kế hoạch thường xuyên đảm bảo mục tiêu của 

Kế hoạch này. 

Tham gia thực hiện giải pháp hạn chế, giảm thiểu chất thải nhựa, không 

sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần; chỉ đạo, vận động, tuyên truyền về việc 

hạn chế giảm thiểu chất thải nhựa, không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần. 

Định kỳ trước ngày 30 tháng 11 hàng năm gửi báo cáo kết quả thực 

hiện về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân 

tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định. 

  2.  Sở Tài nguyên và Môi trường 

- Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế 

hoạch này; giám sát, đôn đốc các đơn vị tổ chức thực hiện Kế hoạch; tổng hợp, 

báo cáo kết quả định kỳ và đột xuất cho Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo, xử lý 

kịp thời các khó khăn, vướng mắc (nếu có); Chủ trì tổng kết, đánh giá kết quả 

thực hiện Kế hoạch, tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp cho 

các giai đoạn tiếp theo. 
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- Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới các quy định về giảm 

thiểu, tái sử dụng, tái chế, xử lý chất thải nhựa cho phù hợp với quy định hiện 

hành và điều kiện thực tế của tỉnh An Giang. 

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu ban hành quy định quản 

lý, giảm thiểu sử dụng bao bì bằng chất liệu nhựa; thúc đẩy sử dụng vỏ hộp, bao 

bì bằng chất liệu tái sử dụng, thân thiện với môi trường đối với loại hình dịch vụ 

giao hàng đồ ăn nhanh. 

- Tham mưu triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phân loại, thu 

gom, tái chế, xử lý chất thải nhựa cho đô thị và khu dân cư nông thôn tập trung; 

mở rộng phạm vi thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn 

quản lý. 

- Xây dựng, triển khai các mô hình về quản lý chất thải từ việc hạn chế sử 

dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy cho phù hợp với 

đặc thù của địa phương. 

- Rà soát, thống kê và tăng cường quản lý đối với các tổ chức, cá nhân sản 

xuất sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy, thúc đẩy việc sử 

dụng túi ni lông phân hủy sinh học và các sản phẩm thân thiện môi trường trên 

địa bàn tỉnh. 

- Tổ chức đào tạo, tuyên truyền, nâng cao năng lực, nhận thức và trách 

nhiệm của các đơn vị sản xuất, phân phối, tiêu thụ sản phẩm nhựa cũng như các 

tổ chức, cá nhân sử dụng, thải bỏ chất thải nhựa; đề xuất giải pháp khuyến khích 

người tiêu dùng mang túi, bao gói khi mua sắm; phối hợp với các đơn vị có liên 

quan tham mưu việc khen thưởng kịp thời các cá nhân, tổ chức có thành tích tốt 

trong phong trào chống rác thải nhựa hoặc sáng kiến có giá trị về quản lý rác 

thải nhựa. 

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát các đơn vị thu gom, vận 

chuyển, xử lý chất thải nhựa trên địa bàn; giám sát kết quả thực hiện giảm thiểu 

chất thải nhựa các Sở, ban ngành và địa phương. 

3. Sở Tài chính 

- Căn cứ khả năng cân đối ngân sách, Sở Tài chính phối hợp với Sở Tài 

nguyên và Môi trường, các Sở, ngành tỉnh và các địa phương tham mưu Ủy ban 

nhân dân tỉnh bố trí kinh phí sự nghiệp môi trường để hỗ trợ cho hoạt động của 

Kế hoạch này trên cơ sở lồng ghép với nhiệm vụ chi và các nguồn hợp pháp 

khác theo quy định phân cấp của Luật Ngân sách nhà nước. 

- Không bố trí và thanh toán kinh phí cho các khoản chi trong cơ quan 

hành chính Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp để làm băng rôn, khẩu hiệu, mua 

sắm các sản phẩm như: chai, cốc, ống hút, bát, đũa nhựa... dùng một lần tại công 

sở và trong các hội nghị, hội thảo, cuộc họp và ngày lễ, ngày kỷ niệm và các sự 

kiện khác; ưu tiên lựa chọn các sản phẩm thân thiện với môi trường.  
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4. Sở Công thương 

- Trên cơ sở hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương tham mưu Ủy ban 

nhân dân tỉnh kế hoạch, lộ trình hạn chế, giảm thiểu và tiến tới không sử dụng 

túi ni lông khó phân hủy tại các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện 

ích, chợ dân sinh; kiểm tra, giám sát và xử lý các trung tâm thương mại, siêu thị, 

cửa hàng tiện ích cung cấp miễn phí túi ni lông cho khách hàng trên địa bàn tỉnh. 

- Triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích đối với 

các dự án sản xuất, kinh doanh các sản phẩm tự phân hủy trong tự nhiên, thân 

thiện với môi trường thay thế túi ni lông, đồ nhựa dùng một lần. 

5. Sở Khoa học và Công nghệ 

Nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, kỹ thuật tái chế chất 

thải nhựa, sản xuất vật liệu thân thiện môi trường nhằm thay thế túi ni lông khó 

phân hủy và chất thải nhựa dùng một lần. 

6. Sở Thông tin và Truyền thông 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện chương trình 

truyền thông, tuyên truyền về tác hại của chất thải nhựa, túi ni lông khó phân 

hủy, sản phẩm nhựa dùng một lần đối với môi trường và con người, lợi ích của 

các hoạt động phân loại, thu gom, giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất 

thải nhựa trên địa bàn tỉnh. 

- Tiếp tục tham mưu triển khai kế hoạch thực hiện Quyết định số 175/QĐ-

TTg ngày 05/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh 

công tác tuyên tuyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025”. 

7. Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Đưa các nội dung về tác hại của chất thải nhựa đối với môi trường và con 

người, lợi ích của các hoạt động phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và 

giảm thiểu, phân loại, thu gom, tái sử dụng, tái chế chất thải nhựa vào chương 

trình, hoạt động của trường học các cấp và các cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn 

tỉnh. Đồng thời, chỉ đạo hạn chế tối đa và tiến tới không sử dụng bao bì nhựa khó 

phân hủy và sản phẩm nhựa dùng một lần trong các hoạt động giáo dục. 

- Nghiên cứu đưa các hoạt động về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại 

nguồn và giảm thiểu chất thải nhựa thành một tiêu chí đánh giá trường học xanh, 

sạch, đẹp, an toàn. 

8. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Chỉ đạo, hướng dẫn, tuyên truyền các tổ chức, cá nhân về việc thu gom, 

vận chuyển và xử lý chất thải nhựa trong lĩnh vực ngành. 

- Tăng cường thực hiện giải pháp thu hồi các bao bì thuốc bảo vệ thực vật, 

phân bón, thuốc trừ sâu, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y... sau sử dụng trong sản 

xuất nông nghiệp. Vận động sản xuất nguồn nguyên liệu sinh học cho các sản 
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phẩm thay thế túi ni lông khó phân hủy và đồ nhựa dùng một lần cho chứa, đựng 

nông sản khi cần thiết. 

- Đưa tiêu chí phân loại, thu gom, giảm thiểu chất thải nhựa vào đánh giá 

đạt tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu. 

9. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

- Tham mưu giải pháp hạn chế việc đầu tư mới cơ sở sản xuất sản phẩm 

nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy phục vụ cho mục đích sinh hoạt 

trên địa bàn tỉnh. 

- Phối hợp với Sở Công thương đề xuất ban hành các chính sách hỗ trợ 

sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ và phát triển các sản phẩm tự phân hủy trong tự 

nhiên, thân thiện môi trường thay thế túi ni lông, đồ nhựa dùng một lần. 

- Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban 

nhân dân các huyện, thị xã, thành phố bố trí nguồn vốn cho công tác quản lý 

chất thải nhựa theo các chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt. 

10. Sở Y tế 

Chỉ đạo thực hiện các hoạt động giảm thiểu, phân loại, tái sử dụng, tái chế 

và xử lý chất thải nhựa tại các cơ sở y tế, các nhà thuốc, các cơ sở sản xuất dược 

phẩm; đưa nội dung giảm thiểu chất thải nhựa là một tiêu chí đánh giá cơ sở y tế 

xanh, sạch, đẹp. 

11. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:  

- Hướng dẫn xây dựng quy chế quản lý, hương ước, quy ước để tăng 

cường sự tham gia của cộng đồng tham gia trong quản lý chất thải nhựa và bảo 

vệ môi trường. 

- Hướng dẫn, kiểm tra các khu du lịch, các cơ sở lưu trú, các khách sạn 

hạn chế, giảm thiểu và tiến tới không sử dụng túi ni lông khó phân hủy và sản 

phẩm nhựa dùng một lần, đồng thời, hướng dẫn, kiểm tra các tổ chức, cá nhân 

hạn chế sử dụng túi ni lông khó phân hủy và các sản phẩm nhựa dùng một lần 

trong các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh. 

12. Sở Giao thông vân tải: 

Tăng cường chỉ đạo, tuyên truyền, hướng dẫn và thường xuyên kiểm tra 

hoạt động giảm thiểu, phân loại, thu gom, tái sử dụng, tái chế chất thải nhựa tại 

các bến xe, bến phà, điểm trung chuyển hành khách… 

13. Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh:  

Yêu cầu các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc 

phạm vi quản lý tăng cường tái sử dụng các sản phẩm nhựa hoặc chuyển giao 

chất thải nhựa cho đơn vị có chức năng tái chế, xử lý theo quy định; nghiên cứu, 

áp dụng, phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn chất thải, chất thải nhựa trong hoạt 

động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. 
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14. Cục Thuế tỉnh:  

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về thuế bảo 

vệ môi trường đối với hoạt động sản xuất sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni 

lông khó phân hủy trên địa bàn tỉnh. 

15. Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang, Báo An Giang:  

Xây dựng chương trình, bài viết, phóng sự, chuyên trang để truyền thông, 

tuyên truyền về tác hại của chất thải nhựa đối với môi trường sống và sức khỏe 

của con người; lợi ích của các hoạt động phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại 

nguồn và giảm thiểu, thu gom, tái sử dụng, tái chế chất thải nhựa. 

16. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh An Giang:  

- Phối hợp truyên truyền, vận động các doanh nghiệp cùng chung tay 

trong việc bảo vệ môi trường, đẩy lùi ô nhiễm do chất thải nhựa bằng các giải 

pháp, sáng kiến cụ thể, thiết thực ngay trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh 

của đơn vị. 

- Chủ động huy động các thành phần kinh tế tham gia đầu tư trong lĩnh 

vực phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải tại địa phương. 

17. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức, 

đoàn thể cấp tỉnh:  

- Chỉ đạo các cấp đoàn, hội tăng cường công tác tuyên truyền, vận động 

hội viên, đoàn viên và nhân dân hạn chế và tiến tới không sử dụng túi ni lông và 

các sản phẩm nhựa dùng một lần. 

- Phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng mô hình, cách làm hay 

trong công tác thu gom, phân loại, xử lý các sản phẩm nhựa đã qua sử dụng. 

- Tăng cường giám sát hoạt động quản lý và xử lý chất thải rắn; giảm phát 

thải nhựa; chủ động nắm bắt phản ánh của dư luận, phản biện, cung cấp thông 

tin trong hoạt động quản lý chất thải rắn. 

18. Các cơ quan nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh, các đơn vị sự 

nghiệp công lập trực thuộc:  

Thực hiện cam kết không sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần và sản 

phẩm nhựa khó phân hủy trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; tiên phong, 

gương mẫu thực hiện phân loại rác thải tại nguồn ngay tại công sở, bố trí thùng 

rác để phân loại rác thải tại các cơ quan, đơn vị. 

19. Đề nghị Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang:  

Tăng cường năng lực, hiệu quả và mở rộng địa bàn thu gom, xử lý chất 

thải rắn; phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các 

huyện, thị xã, thành phố tổ chức thu gom chất thải đã được phân loại (bao gồm 

chất thải nhựa) đảm bảo đúng quy định và kịp thời; phối hợp với địa phương và 

các đơn vị triển khai thực hiện xác định vị trí lắp đặt thùng rác phân loại phù 



9 

 

 

 

 

hợp với tình hình thực tế. 

20. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: 

- Phối hợp với các Sở, ban, ngành tỉnh tổ chức thực hiện cơ chế, chính 

sách, pháp luật, các giải pháp quản lý chất thải nhựa trên địa bàn quản lý. Rà 

soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới các quy định về công tác quản lý chất thải 

nhựa cho phù hợp với quy định hiện hành và điều kiện thực tế của địa phương. 

- Phối hợp ̣với cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch, lộ trình và 

hướng dẫn phân loại chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nhựa tại nguồn cho phù 

hợp với hạ tầng và điều kiện của địa phương; chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải 

pháp phân loại, thu gom, tái chế, xử lý chất thải nhựa cho đô thị, siêu thị, trung 

tâm thương mại, chợ, nhà sách, cửa hàng tiện lợi ̣và khu dân cư nông thôn tập ̣

trung, tăng cường tái sử dụng, tái chế chất thải nhựa. 

- Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra và xử lý các làng nghề, cơ sở tái 

chế nhựa, các đơn vị thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nhựa không bảo đảm 

các yêu cầu về bảo vệ môi trường trên địa bàn quản lý; vận động các trung tâm 

thương mại, siêu thị, cửa hàng, chợ dân sinh, khách sạn, nhà hàng, quán nước, 

khu du lịch và các cơ sở sản xuất, kinh doanh… trên địa bàn cam kết giảm thiểu 

chất thải nhựa, hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng một lần hoặc thay thế bằng các 

sản phẩm thân thiện môi trường; không cung cấp miễn phí túi ni lông cho khách 

hàng hoặc chuyển từ sử dụng túi ni lông khó phân hủy sang các loại túi khác 

thân thiện với môi trường. 

- Khuyến khích, vận động người dân, cộng đồng dân cư trên địa bàn quản 

lý thực hiện phân loại chất thải nhựa riêng biệt với các loại chất thải khác; tăng 

cường tái sử dụng sản phẩm nhựa đã qua sử dụng hoặc chuyển giao chất thải 

nhựa cho đơn vị có chức năng tái chế, xử lý theo quy định. 

- Tổ chức thực hiện các biện pháp thu gom chất thải nhựa trên các sông, 

suối, các ao, hồ, kênh, rạch... Định kỳ rà soát, tổ chức các hoạt động tổng vệ 

sinh, thu gom chất thải, chất thải nhựa tồn đọng trên địa bàn quản lý. Kịp thời 

khen thưởng, biểu dương các tổ chức, cá nhân có các hoạt động, giải pháp, sáng 

kiến hay về quản lý chất thải nhựa. 

- Rà soát, thống kê các cơ sở sản xuất, phân phối, kinh doanh sản phẩm 

nhựa sử dụng một lần, túi ni lông khó phân hủy, túi ni lông phân hủy sinh học, 

các sản phẩm thân thiện với môi trường trên địa bàn quản lý; tổ chức kiểm tra, 

giám sát, xử lý hoặc đề xuất xử lý theo thẩm quyền đối với các tổ chức, cá nhân 

có hành vi vi phạm về vệ sinh môi trường, vứt bỏ chất thải, chất thải nhựa ở nơi 

công cộng theo quy định. 

- Bố trí kinh phí sự nghiệp ̣môi trường hằng năm của địa phương để thực 

hiện việc thu gom, xử lý chất thải nhựa. 
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- Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức 

tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả công tác quản lý chất thải nhựa trên địa bàn 

quản lý; nhất là các biện pháp phân loại, giảm thiểu chất thải nhựa. Phân rõ trách 

nhiệm cho các phòng, đơn vị, cá nhân kiểm tra, giám sát việc thực hiện phong 

trào “Chống rác thải nhựa” và việc phân loại rác tại nguồn trên địa bàn quản lý. 

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch này, nếu phát sinh những khó khăn, 

vướng mắc, các Sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành 

phố kịp thời phản ánh về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo, đề 

xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện./.     

 
Nơi nhận:                                                                               
- Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

- TT. Tỉnh ủy, HĐNĐ tỉnh (để b/c); 

- UBND tỉnh: CT và các PCT; 

- UBMTTQVN và các Đoàn thể cấp tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành tỉnh; 

- Đài PT-TH An Giang, Báo An Giang;  

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- VPUBND tỉnh: LĐVP, KTN; 

- Công ty CP Môi trường đô thị An Giang;  

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trần Anh Thư 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PHỤ LỤC 

Danh mục các nhiệm vụ ưu tiên thực hiện của Kế hoạch tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa  

trên địa bàn tỉnh An Giang 
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 556/KH-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang) 

___________________ 

 

STT Tên nhiệm vụ Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp Sản phẩm dự kiến 
Thời gian 

thực hiện 

1 

Điều tra, khảo sát đánh giá hiện trạng sản xuất 

các sản phẩm nhựa; tình hình phát sinh, phân 

loại, thu gom, tái chế, xử lý chất thải rắn và chất 

thải nhựa; xây dựng hệ thống thông tin quản lý 

chất thải nhựa; nghiên cứu, đề xuất các giải pháp 

hoàn thiện cơ chế, chính sách và các quy định về 

quản lý chất thải nhựa. 

Sở Tài nguyên và 

Môi trường 

- Sở Công thương; 

- Ủy ban nhân dân 

các huyện, thị xã, 

thành phố. 

- Rà soát, đánh giá hiện trạng 

sản xuất, kinh doanh và sử 

dụng bao bì nhựa khó phân hủy 

sinh học và sản phẩm nhựa 

dùng một lần trên địa bàn tỉnh; 

phối hợp với các cơ quan chức 

năng đề xuất giải pháp phù hợp, 

hiệu quả để tăng cường quản lý, 

tái sử dụng, tái chế, xử lý và 

giảm thiểu chất thải nhựa trên 

địa bàn tỉnh.  

- Tham mưu Ủy ban nhân dân 

tỉnh đề xuất Bộ Tài nguyên và 

Môi trường hoặc chủ động đề 

xuất trực tiếp Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về các quy định, cơ 

chế, chính sách có liên quan 

đến chất thải nhựa, bao bì nhựa 

khó phân hủy sinh học, sản 

phẩm nhựa dùng một lần và sản 

phẩm tái chế, thân thiện môi 

trường khi có yêu cầu; 

2022 
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STT Tên nhiệm vụ Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp Sản phẩm dự kiến 
Thời gian 

thực hiện 

- Nghiên cứu, phát triển hạ 

tầng, dịch vụ thu gom, tái sử 

dụng, tái chế và xử lý chất thải 

nhựa trên địa bàn tỉnh; 

- Nghiên cứu, áp dụng các giải 

pháp hạn chế hoặc không sử 

dụng bao bì nhựa khó phân hủy 

sinh học và sản phẩm nhựa 

dùng một lần trong các lĩnh vực 

giáo dục, y tế, giao thông, du 

lịch, sản xuất, kinh doanh, tiêu 

dùng,... trên địa bàn tỉnh; 

- Nghiên cứu việc phát triển hạ 

tầng, dịch vụ thu gom, tái sử 

dụng, tái chế chât thải nhựa trên 

địa bàn. 

2 

Thí điểm phân loại tại nguồn cho một số khu vực 

trong đô thị của các huyện, thị xã, thành phố trên 

địa bàn tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai 

hoạt động phân loại chất thải rắn sinh hoạt và 

chất thải nhựa tại nguồn cho tất cả đối tượng trên 

địa bàn tỉnh. 

Sở Tài nguyên và 

Môi trường 

- Các Sở, ngành có 

liên quan. 

- Ủy ban nhân dân 

các huyện, thị xã, 

thành phố; 

- Công ty Cổ phần 

Môi trương đô thị An 

Giang. 

- Tiếp tục đẩy mạnh việc triển 

khai hoạt động phân loại chất 

thải rắn sinh hoạt, chất thải 

nhựa tại nguồn đến tất cả đối 

tượng trên toàn địa bàn tỉnh; 

- Theo dõi, đôn đốc các Sở, 

ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân 

dân các huyện, thị xã, thành 

phố tiếp tục thực hiện các hoạt 

động, nội dung công việc về 

giảm thiểu túi ni lông, phong 

trào “Chống rác thải nhựa”, 

2022-2025 
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STT Tên nhiệm vụ Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp Sản phẩm dự kiến 
Thời gian 

thực hiện 

“Nói không với sản phẩm nhựa 

sử dụng một lần”; 

- Khuyến khích việc phân loại 

chất thải nhựa nằm lẫn trong 

chất thải rắn sinh hoạt (nêu có) 

tại trạm trung chuyển hoặc nhà 

máy xử lý chất thải rắn sinh 

hoạt và ưu tiên chuyển giao 

chất thải nhựa cho đơn vị tái sử 

dụng, tái chế có chức năng; 

- Yêu cầu các chủ nguồn thải 

trên địa bàn quản lý tăng cường 

thực hiện công tác phân loại 

chất thải rắn phát sinh trong 

hoạt động sinh hoạt, sản xuất, 

kinh doanh, dịch vụ; tăng 

cường tái sử dụng sản phấm 

nhựa đã qua sử dụng hoặc 

chuyển giao chất thải nhựa cho 

đơn vị có chức năng tái chế, xử 

lý theo quy định. 

3 

Tiến hành khảo sát, thống kê khối lượng chất thải 

nhựa, bao bì, túi ni lông khó phân hủy phát sinh 

từ các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, cửa 

hàng tiện lợi… trên địa bàn tỉnh, đề xuất phương 

án, lộ trình giảm thiểu và tiến tới không sử dụng 

chất thải nhựa, bao bì, túi ni lông khó phân hủy 

Sở Công thương 

- Sở Tài nguyên và 

Môi trường và các 

Sở, ngành có liên 

quan; 

- Ủy ban nhân dân 

các huyện, thị xã, 

- Yêu cầu, vận động, đôn các 

trung tâm thương mại, siêu thị, 

cửa hàng tiện lợi, các tiểu 

thương tại các chợ dân sinh 

giảm 50% sử dụng và tiến tới 

không sử dụng bao bì ni lông 

khó phân hủy sinh học trong 

2021-2025 
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STT Tên nhiệm vụ Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp Sản phẩm dự kiến 
Thời gian 

thực hiện 

phát sinh tại khu vực này. Có hình thức khuyến 

khích người tiêu dùng mang theo túi, hộp 

chứa,…khi đi mua sắm; hạn chế và tiến tới 

không phát miễn phí bao bì nhựa khó phân hủy 

sinh học cho người tiêu dùng. 

thành phố; 

- Công ty Cổ phần 

Môi trương đô thị An 

Giang. 

việc đóng gói, đựng sản phẩm 

cho người tiêu dùng; 

- Triển khai cam kết thực hiện 

giảm dần việc sản xuất, phân 

phối, kinh doanh và sử dụng 

bao bì nhựa khó phân hủy sinh 

học và sản phẩm nhựa dùng 

một lần chuyển sang sản xuất, 

kinh doanh, phân phối và sử 

dụng các sản phẩm tái chế, thân 

thiện môi trường; 

- Vận động các doanh nghiệp, 

cơ sở có hoạt động sản xuất, 

kinh doanh, dịch vụ trên địa 

bàn tỉnh áp dụng, phát triển mô 

hình kinh tế tuần hoàn chất thải 

(bao gồm chất thải nhựa) trong 

các hoạt động của đơn vị. 

4 

Tiếp tục hạn chế tối đa và tiến tới không sử dụng 

bao bì nhựa khó phân hủy sinh học và sản phẩm 

nhựa dùng một lần trong tất cả các hoạt động 

hàng ngày của các cơ quan hành chính nhà nước, 

đơn vị sự nghiệp, đoàn thể, trường học, cơ sở y 

tế, người lao động, người dân,... trên địa bàn tỉnh 

và tại hội nghị, hội thảo, hội họp, các ngày lễ, 

ngày kỷ niệm, sự kiện khác diễn ra trên địa bàn 

tỉnh. 

Sở Tài nguyên và 

Môi trường 

- Các Sở, ngành có 

liên quan; 

- Ủy ban nhân dân 

các huyện, thị xã, 

thành phố. 

 

Triển khai thực hiện huy động 

sự tham gia một cách thiết thực, 

chủ động của các cơ quan, đơn 

vị, cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động, cán bộ và 

hội viên các tổ chức đoàn thể, 

người dân trên địa bàn tỉnh 

trong các hoạt động quản lý, tái 

sử dụng, tái chế, xử lý và giảm 

thiểu chất thải nhựa. 

2021-2025 
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STT Tên nhiệm vụ Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp Sản phẩm dự kiến 
Thời gian 

thực hiện 

5 

Vận động các nhà hàng, khách sạn , các cơ sở lưu 

trú, khu du lịch,... trên địa bàn tỉnh có lộ trình 

giảm thiểu chất thải nhựa, hạn chế tối đa và tiến 

tới không sử dụng bao bì nhựa khó phân hủy sinh 

học và sản phẩm nhựa dùng một lần chuyển sang 

sử dụng thay thế bằng các sản phâm tái chế, thân 

thiện môi trường. 

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

- Các Sở, ngành có 

liên quan; 

- Ủy ban nhân dân 

các huyện, thị xã, 

thành phố. 

 

- Tuyên truyền, tập huấn, bồi 

dưỡng kiến thức về tác hại của 

chất thải nhựa và lợi ích của 

việc giảm thiểu, phân loại, thu 

gom, tái sử dụng, tái chế chất 

thải nhựa đến các tổ chức, cá 

nhân có liên quan cùng phối 

hợp chặt chẽ, đồng bộ; 

- Triển khai cam kết thực hiện 

phân loại chất thải sinh hoạt, 

chất thải rắn tại nguồn, hạn chế 

tối đa và tiến tới không sử dụng 

bao bì nhựa khó phân hủy sinh 

học và sản phẩm nhựa dùng 

một lần. 

2022-2025 

6 

Yêu cầu các trường học, cơ sở giáo dục đào tạo 

hạn chế tối đa và tiến tới không sử dụng bao bì 

nhựa khó phân hủy và sản phẩm nhựa dùng một 

lần; tăng cường tái sử dụng các sản phẩm nhựa 

đã qua sử dụng hoặc chuyển giao cho đơn vị có 

chức năng tái chế, xử lý theo quy định. 

Sở Giáo dục và Đào 

tạo 

- Các Sở, ngành có 

liên quan; 

- Ủy ban nhân dân 

các huyện, thị xã, 

thành phố. 

 

- Chỉ đạo trường học các cấp và 

các cơ sở giáo dục đào tạo trên 

địa bàn tỉnh thường xuyên 

tuyên truyền, bồi dưỡng, nâng 

cao kiến thức về tác hại của 

chất thải nhựa và lợi ích của 

việc giảm thiểu, phân loại, thu 

gom, tái sử dụng, tái chế chất 

thải nhựa vào chương trình, 

hoạt động của đơn vị; 

- Triển khai cam kết thực hiện 

hạn chế tối đa và tiến tới không 

sử dụng bao bì nhựa khó phân 

2022-2025 



6 

 

 

 

 

STT Tên nhiệm vụ Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp Sản phẩm dự kiến 
Thời gian 

thực hiện 

hủy sinh học và sản phâm nhựa 

dùng một lần trong tất cả các 

hoạt động; 

- Nghiên cứu việc đưa các hoạt 

động về phân loại chất thải rắn 

sinh hoạt tại nguồn và giảm  

thiểu chất thải nhựa thành một 

tiêu chí đánh giá trường học 

xanh, sạch, đẹp, an toàn. 

7 

Rà soát, bố trí lại vị trí lắp đặt thùng rác công 

cộng trên địa bàn tỉnh nhất là khu vực trung tâm 

và các khu du lịch phù hợp, kiên cố (không ngã 

đổ), bổ sung thùng rác nơi công cộng, thay thế 

dần các thùng rác để tiến hành phân loại chất thải 

rắn, chất thải nhựa,… 

Công ty Cổ phần 

Môi trường đô thị An 

Giang  

- Sở Tài nguyên và 

Môi trường và các 

Sở, ngành có liên 

quan; 

- Ủy ban nhân dân 

các huyện, thị xã, 

thành phố. 

- Phân luồng, tuyến thu gom, 

vận chuyển, xử lý rác thải sinh 

hoạt, rác thải nhựa đối với khu 

vực đô thị và nông thôn;  

- Quy hoạch cụ thể luồng, 

tuyến từng khu vực tập kết rác, 

trung chuyển, phân loại; 

- Có thiết bị, phương tiện phù 

hợp để thu gom các loại chất 

thải rắn sinh hoạt, chất thải 

nhựa đã phân loại. 

2022-2025 

8 

Đào tạo, tuyên truyền nâng cao nhận thức của các 

tổ chức, cá nhân trong giảm thiểu, quản lý chất 

thải rắn và chất thải nhựa; Lồng ghép nội dung 

này vào Kế hoạch tuyên truyền hàng năm của Sở 

Tài nguyên và Môi trường. 

- Sở Thông tin và 

Truyền thông 

- Sở Tài nguyên và 

Môi trường 

 

Các đơn vị có liên 

quan 

- Thường xuyên tuyên truyền 

nâng cao nhận thức cho cán bộ 

và nhân dân xung quanh việc 

xử lý chất thải rắn, chất thải 

nhựa không khép kín trong địa 

giới hành chính; 

- Tài liệu đào tạo, truyền thông 

2021-2025 
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STT Tên nhiệm vụ Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp Sản phẩm dự kiến 
Thời gian 

thực hiện 

về sản xuất và tiêu thụ bền 

vững trong ngành nhựa; 

- Tài liệu đào tạo, truyền thông 

về quản lý chất thải nhựa, tác 

hại của chất thải nhựa; 

- Tổ chức các khóa đào tạo, tập 

huấn, chiến dịch truyền thông 

về quản lý, giảm thiểu rác thải 

nhựa; 

- Các sự kiện, hoạt động trong 

lĩnh vực sản xuất nhựa, quản lý 

chất thải nhựa; 

- Các bài viết, phóng sự, tin tức 

trên các phương tiện thông tin; 

- Khen thưởng, trao giải thưởng 

môi trường cho tổ chức, cá 

nhân có thành tích, giải pháp, 

sáng kiến về quản lý chất thải 

nhựa. 

9 

Nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, 

kỹ thuật tái chế chất thải nhựa, sản xuất vật liệu 

thân thiện môi trường nhằm thay thế túi ni lông 

khó phân hủy và chất thải nhựa dùng một lần 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

 

Các đơn vị có liên 

quan 

- Ứng dụng, tiếp nhận công 

nghệ, thiết bị sản xuất các sản 

phẩm thân thiện với môi 

trường; 

- Sản xuất các sản phẩm thân 

thiện với môi trường thay thế 

túi ni lông khó phân hủy và sản 

phẩm nhựa dùng một lần. 

2022-2025 
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STT Tên nhiệm vụ Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp Sản phẩm dự kiến 
Thời gian 

thực hiện 

10 

Kế hoạch quản lý chất thải nhựa trên địa bàn 

(tuyên truyền, vận động; thực hiện mô hình giảm 

rác thải nhựa; mô hình thu gom, xử lý chất thải 

nhựa trôi nổi trong môi trường (tại các dòng 

sông, suối, kênh, rạch,…);…. 

Ủy ban nhân dân các 

huyện, thị xã, thành 

phố 

Các đơn vị có liên 

quan 

- Đánh giá tình hình quản lý 

chất thải nhựa và xây dựng kế 

hoạch quản lý chất thải nhựa 

trên địa bàn; 

- Xây dựng kế hoạch thu gom, 

xử lý chất thải nhựa trôi nổi 

trong môi trường; 

- Tổ chức triển khai các hoạt 

động thu gom, vận chuyển chất 

thải rắn trên các dòng sông, 

suối, kênh, rạch, theo quy định; 

- Tái sử dụng, tái chế và xử lý 

chất thải nhựa kết hợp thu hồi 

năng lượng (đối với chất thải 

sau khi thu gom). 

2022-2025 
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