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               An Giang, ngày 26 tháng 01 năm 2021 

BÁO CÁO 

Kết quả triển khai và cam kết thực hiện về việc giảm thiểu chất thải nhựa, túi nilon 

khó phân hủy tại đơn vị 

 

Căn cứ Công văn số 96/SVHTTDL-QLDL ngày 15 tháng 01 năm 2021 của 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đề nghị cung cấp thông tin và cam kết, kế 

hoạch triển khai thực hiện về giảm thiểu chất thải nhựa, túi nilon khó phân hủy tại 

các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh. 

Ban quản lý Di tích văn hóa Óc Eo trân trọng báo cáo về công tác triển khai 

thực hiện về các quy định thực hiện bảo vệ môi trường cụ thể như sau: 

Đơn vị đã triển khai thực hiện Kế hoạch “Xử lý rác thải tại khu, điểm du 

lịch” theo Công văn số 888/UBND-KTN ngày 24/08/2020 của UBND tỉnh An 

Giang 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, qua đó: 

1. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, ứng xử với các sản 

phẩm nhựa và rác thải nhựa cho toàn bộ cán bộ, viên chức, người lao động trong 

đơn vị lồng ghép vào chương trình sinh hoạt chính trị, pháp luật hàng tháng; 

2. Thay thế toàn bộ túi nilong, bao bì sản phẩm lưu niệm từ chất liệu nilong 

sang túi giấy thân thiện môi trường tại Nhà trưng bày văn hóa Óc Eo, trang bị chai 

nước thủy tinh cho tất cả viên chức, người lao động toàn đơn vị và sử dụng ly sứ, 

thủy tinh cho hội họp, sự kiện tại đơn vị, tiến tới không sử dụng nước đóng chai 

nhựa, ống hút nhựa dùng một lần; 

3. Tổ chức thu gom, phân loại, tập kết, vận chuyển và xử lý chất thải, rác 

thải nhựa từ các điểm di tích về trụ sở cơ quan hàng quý, qua đó giao cho Đoàn 

thanh niên đơn vị phụ trách phân loại và tái chế thành các sản phẩm có ích như lọ 

đựng bút, giỏ đựng rác...  



4. Cam kết việc triển khai thực hiện về giảm thiểu chất thải nhựa, 

túi nilon khó phân hủy từ năm 2020 đến những năm tiếp theo:  

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch tăng cường quản lý, giám sát về rác thải tại các 

điểm di tích văn hóa Óc Eo; 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, tinh thần trách 

nhiệm, thay đổi thói quen sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông 

khó phân hủy và hành vi xả rác thải, rác thải nhựa ra môi trường đối với cộng đồng 

dân cư quanh khu di tích, những người bán hàng rong, khách du lịch và các tổ 

chức, doanh nghiệp; 

- Tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào, chiến dịch thu gom rác thải làm 

sạch các điểm di tích hàng quý; bố trí các trang thiết bị lưu chứa và các điểm tập 

kết chất thải, rác thải nhựa phù hợp, an toàn, thuận lợi, bảo đảm mỹ quan và vệ  

sinh môi trường. Đồng thời, huy động sự tham gia của người dân trong việc thu 

gom, thống kê, phân loại rác thải nhựa, tạo điều kiện, khuyến khích và hỗ trợ các 

tổ chức, cá nhân thực hiện các hoạt động thu gom, phân loại, lưu giữ, vận chuyển, 

tái chế, tái sử dụng chất thải nhựa ở các điểm di tích. 

Trên đây là Báo cáo về việc cung cấp thông tin và cam kết, kế hoạch triển 

khai thực hiện về giảm thiểu chất thải nhựa, túi nilon khó phân hủy tại các khu, 

điểm du lịch trên địa bàn tỉnh của Ban quản lý Di tích văn hóa Óc Eo tỉnh An 

Giang./. 

Nơi nhận: 
- Sở VHTTDL tỉnh; 

- Lưu: VT, DVDL. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Hữu Giềng 
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