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                    Kính gửi: 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;  

    - Các Tổ chức Chính trị - xã hội tỉnh;  

- Các Sở, ban ngành trực thuộc tỉnh; 

- Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum; 

    - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

    - Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; 

- Các cơ quan truyền thông, báo chí trên địa bàn tỉnh. 
 

 

Thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2020 của Thủ 

tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu 

chất thải nhựa. Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum yêu cầu các Sở, ban ngành, đoàn 

thể; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh triển 

khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ như sau: 

1. Các Sở, ban ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Hiệp hội 

doanh nghiệp và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch giảm thiểu, phân loại, 

thu gom, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải nhựa trong cơ quan, đơn vị, địa 

phương (hoàn thành trước ngày 15 tháng 10 năm 2020 gửi về Ủy ban nhân dân 

tỉnh thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp); trong đó chỉ đạo, yêu 

cầu các cấp, các ngành, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc thực hiện một số 

hoạt động cụ thể như sau: 

- Gương mẫu, tích cực và đi đầu trong việc giảm thiểu chất thải nhựa; hạn 

chế tối đa việc sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần (bao gồm túi ni lông khó 

phân hủy, bao gói nhựa thực phẩm, chai lọ nhựa, ống hút, hộp xốp đựng thực 

phẩm, cốc và bộ đồ ăn...); không sử dụng băng rôn, khẩu hiệu, chai, cốc, ống hút, 

bát, đũa nhựa ... dùng một lần tại nơi làm việc và trong các hội nghị, hội thảo, 

cuộc họp, ngày lễ, ngày kỷ niệm và các sự kiện khác; ưu tiên lựa chọn các sảm 

phẩm tái chế, thân thiện với môi trường. 

- Tiên phong, gương mẫu thực hiện phân loại rác thải tại nguồn ngay tại 

nơi làm việc, bố trí thùng rác để phân loại rác thải tại các cơ quan, đơn vị; chất 

thải nhựa và các chất thải khác có thể tái chế không được để lẫn với chất thải 

hữu cơ; khuyến khích xây dựng và thực hiện các mô hình kiểu mẫu để làm cơ sở 

nhân rộng cho các cơ quan, đơn vị trong lĩnh vực và địa bàn quản lý. 

- Thực hiện truyền thông, tập huấn nâng cao nhận thức cho công chức, viên 

chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị về phân loại, thu gom, giảm thiểu chất 
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thải nhựa; phối hợp các tổ chức, cá nhân có liên quan vận động người dân hạn chế 

hoặc không sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần để bảo vệ môi trường. 

- Tiếp tục đẩy mạnh việc tổ chức triển khai thực hiện các nội dung tại Bản 

cam kết chung tay thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” các đơn vị đã 

tham gia ký kết ngày 26 tháng 11 năm 2019.   

2. Sở Tài nguyên và Môi trường: 

- Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác quản 

lý chất thải rắn của Trung ương và địa phương đã ban hành để đề xuất sửa đổi 

theo hướng coi chất thải và chất thải nhựa là tài nguyên; thúc đẩy phát triển các 

mô hình kinh tế tuần hoàn; thực hiện tốt việc giảm thiểu, phân loại chất thải tại 

nguồn, thu gom, tái sử dụng, tái chế, xử lý chất thải (bao gồm chất thải nhựa).  

- Tăng cường kiểm soát chặt chẽ các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 

sản xuất các sản phẩm túi nilon khó phân hủy, đồ nhựa dùng một lần trên địa 

bàn tỉnh; thúc đẩy các mô hình hợp tác công tư, chuyển sang hình thức hợp tác 

đối tác, hỗ trợ tiếp nhận công nghệ về quản lý, tái chế, xử lý chất thải nhựa, phát 

triển các sản phẩm dễ phân hủy, thân thiện với môi trường thay thế nhựa, nilon. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương tổ chức thống kê và định kỳ 

thống kê, phân loại nguyên liệu nhựa được sử dụng trong sản xuất, tiêu dùng và 

chất thải nhựa; xây dựng cơ sở dữ liệu về sử dụng nhựa và chất thải nhựa trên 

phạm vi toàn tỉnh; thực hiện các nghiên cứu về thực trạng, xu hướng phát sinh 

và công tác quản lý chất thải nhựa.  

- Phối hợp với các Sở, ban ngành, đoàn thể, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, 

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan tổng kết tình 

hình thực hiện Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2013 của Thủ 

tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường 

do sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020 và đề xuất 

chính sách, quy định pháp luật để quản lý, hạn chế, tiến tới không sử dụng túi ni 

lông khó phân hủy trong sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. 

- Xây dựng, thực hiện hiệu quả Kế hoạch tuyên truyền, truyền thông nâng 

cao nhận thức cộng đồng về giảm thiểu, phân loại, thu gom, tái chế, xử lý chất 

thải nhựa; hình thành ý thức, thói quen của người dân về giảm thiểu, phân loại 

chất thải nhựa; phát hiện, phổ biến và trao giải thưởng môi trường đối với các 

mô hình, giải pháp, sáng kiến về giảm thiểu, phân loại, thu gom, tái chế và xử lý 

chất thải nhựa; thông qua cổng thông tin điện tử của ngành, chia sẻ thông tin, 

kiến thức về chất thải nhựa. 

- Thực hiện xã hội hóa, nâng cao vai trò của cộng đồng, doanh nghiệp 

trong hoạt động giảm thiểu chất thải nhựa, phân loại, thu gom, tái chế, xử lý chất 

thải nhựa; mở rộng các hình thức ưu đãi, hỗ trợ đối với các tổ chức, cá nhân sản 

xuất, phân phối, quảng bá, tiêu dùng các sản phẩm nhựa, túi ni lông được gắn 

nhãn xanh; xây dựng, triển khai, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về đăng ký, khai báo, 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/quyet-dinh-582-qd-ttg-nam-2013-phe-duyet-de-an-kiem-soat-o-nhiem-moi-truong-181902.aspx
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quản lý việc sản xuất, sử dụng sản phẩm chứa chất thải nhựa, túi ni lông; tăng 

cường truyền thông, triển khai nhân rộng, áp dụng hiệu quả các mô hình giảm 

thiểu, phân loại, thu gom chất thải nhựa, túi ni lông tại các địa điểm, khu du lịch, 

đặc biệt các địa điểm, khu du lịch gắn liền với nguồn nước... 

- Chủ trì, phối hợp các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức 

quốc tế, doanh nghiệp triển khai các phong trào, mô hình chống chất thải nhựa, 

giảm thiểu chất thải nhựa, phân loại và thu gom chất thải nhựa; hỗ trợ và tạo 

điều kiện thuận lợi cho các hoạt động giảm thiểu chất thải nhựa, phân loại, thu 

gom, tái sử dụng, tái chế, xử lý chất thải nhựa. 

3. Sở Tài chính: 

Sở Tài chính phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị, địa 

phương có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí trong kinh phí hoạt 

động thường xuyên hằng năm của cơ quan, đơn vị, địa phương để triển khai 

công tác quản lý chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật Ngân 

sách nhà nước và phù hợp với khả năng cân đối ngân sách địa phương hằng năm 

theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.  

4. Sở Công thương: 

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tham mưu cấp có 

thẩm quyền thực hiện mục tiêu “Tiếp tục đẩy mạnh và sớm triển khai kế hoạch 

thực hiện mục tiêu đến năm 2021 các cửa hàng, chợ, siêu thị ở đô thị không sử 

dụng đồ nhựa dùng một lần; đến năm 2025 toàn tỉnh không sử dụng đồ nhựa 

dùng một lần”. 

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thống kê và định kỳ 

thống kê, phân loại nguyên liệu nhựa được sử dụng trong sản xuất, tiêu dùng và 

chất thải nhựa; xây dựng cơ sở dữ liệu về sử dụng nhựa và chất thải nhựa trên 

phạm vi toàn tỉnh; thực hiện các nghiên cứu về thực trạng, xu hướng phát sinh 

và công tác quản lý chất thải nhựa.  

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:  

Hướng dẫn các địa phương thực hiện việc giảm thiểu, thu gom, tái chế 

chất thải nhựa trong ngành trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản; đề xuất các giải 

pháp hạn chế sử dụng phao xốp trong ngành thủy sản (để làm nổi các lồng bè 

nuôi cá) và giải pháp thu hồi các bao bì thuốc bảo vệ thực vật, phân bón; hướng 

dẫn người dân sử dụng các sản phẩm thay thế túi nilông khó phân hủy và đồ 

nhựa dùng một lần từ nông sản.  

6. Sở Y tế:  

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện kế hoạch phân loại, giảm thiểu chất thải nhựa 

tại các bệnh viện, cơ sở y tế; chỉ đạo hướng dẫn việc phân loại rác tại bệnh viện, 

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

y tế xanh, sạch, đẹp. Thường xuyên cập nhật tiêu chuẩn chất lượng, yêu cầu vệ 
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sinh đối với các sản phẩm nhựa tái chế làm bao bì đựng thực phẩm, các loại 

nước đóng chai... 

7. Sở Giáo dục và Đào tạo: 

Xây dựng, thực hiện kế hoạch phân loại chất thải và giảm thiểu chất thải 

nhựa trong các trường học, cơ sở giáo dục, đào tạo; xây dựng nội dung lồng 

ghép vào hoạt động giáo dục về phân loại chất thải tại nguồn cho học sinh, sinh 

viên; đưa nội dung phân loại chất thải và giảm thiểu chất thải nhựa thành một 

tiêu chí đánh giá trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn. 

8. Sở Khoa học và Công nghệ:  

Tăng cường công tác nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, chuyển giao 

công nghệ sản xuất vật liệu thân thiện với môi trường, nhằm thay thế nhựa trong 

sản xuất, kinh doanh như: vật liệu nhựa sinh học (bio plastic), ứng dụng công 

nghệ dùng xenlulo, thay thế vật liệu nhựa bằng giấy; thúc đẩy, hỗ trợ các nhiệm 

vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ liên quan đến tái chế và xử lý chất thải 

nhựa trên địa bàn tỉnh. 

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

Áp dụng tiêu chuẩn giảm thiểu sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và 

túi ni lông khó phân hủy trong các cơ sở kinh doanh, dịch vụ lưu trú du lịch và 

dịch vụ du lịch khác tại các khu, điểm du lịch, các cơ sở thể dục thể thao, các 

trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao và đưa ra các phương án thay thế trong 

quy định hướng dẫn ngành du lịch dịch vụ. 

10. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo 

Kon Tum... chủ trì hoặc phối hợp các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan 

thực hiện chương trình truyền thông, tuyên truyền về giảm thiểu chất thải nhựa, 

phân loại, thu gom, tái chế, xử lý chất thải nhựa. 

11. Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum: 

Thực hiện nghiêm các quy định về nhập khẩu phế liệu nhựa theo quy định 

của pháp luật về bảo vệ môi trường; kiên quyết không cho phép nhập khẩu các 

loại phế liệu chỉ để sơ chế, xử lý và bán lại phế liệu, trừ các trường hợp dự án đã 

được chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư và cơ sở sản xuất 

đang hoạt động được phép nhập khẩu nhựa phế liệu để sản xuất ra hạt nhựa tái 

chế thương phẩm đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024.  

12. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: 

  - Tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về giảm thiểu chất 

thải nhựa, phân loại chất thải, chất thải nhựa; phối hợp các tổ chức chính trị - xã 

hội, tổ chức xã hội xây dựng phong trào, liên minh chống chất thải nhựa; vận 

động người dân, cộng đồng dân cư hạn chế hoặc không sử dụng các sản phẩm 

nhựa dùng một lần (bao gồm túi ni lông khó phân hủy, bao gói nhựa thực phẩm, 

chai lọ nhựa, ống hút, hộp xốp đựng thực phẩm, cốc và bộ đồ ăn...) để bảo vệ 

môi trường; 
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- 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, 

du lịch... 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. 

- Triển khai thực hiện phân loại chất thải tại nguồn; bố trí hoặc chỉ đạo bố 

trí các thùng thu gom, phân loại rác và tập huấn, hướng dẫn phân loại rác tại các 

công sở, trường học, cơ sở y tế và các khu vực công cộng như bến xe, trung tâm 

thương mại, siêu thị, chợ dân sinh, công viên, quảng trường, khu du lịch, danh 

lam thắng cảnh .... Tăng cường năng lực, hiệu quả công tác thu gom, xử lý chất 

thải rắn; thực hiện thu gom và xử lý riêng các loại chất thải đã được phân loại 

(bao gồm cả chất thải nhựa). Thực hiện thu phí dịch vụ thu gom rác đối với các 

tiểu thương tại các chợ dân sinh truyền thống. 

- Tổ chức và thực hiện các biện pháp kỹ thuật để thu gom chất thải nhựa trên 

các sông, rạch, kênh, mương ... tiến hành và xã hội hóa các hoạt động thu gom, xử 

lý chất thải nhựa trên sông, suối và các hồ, ao trong khu đô thị, khu dân cư. 

- Chỉ đạo tăng cường việc kiểm tra tuân thủ chính sách thuế bảo vệ môi 

trường, các quy định môi trường của các cơ sở cung cấp túi ni lông cho các chợ 

dân sinh và cửa hàng buôn bán nhỏ; tăng cường thanh tra, kiểm soát chặt chẽ các 

làng nghề, cơ sở tái chế nhựa không bảo đảm các yêu cầu về bảo vệ môi trường. 

13. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Tổ chức Chính trị 

- xã hội:  

Chỉ đạo các cấp đoàn, hội tăng cường tuyên truyền công tác bảo vệ môi 

trường cho hội viên, đoàn viên và các tầng lớp Nhân dân, phát động phong trào 

“Chống rác thải nhựa” trong cộng đồng để cùng thực hiện “Nói không với sản 

phẩm túi nilon khó phân hủy, đồ nhựa dùng một lần”, nâng cao nhận thức về 

nguy cơ ô nhiễm nhựa và túi nilon khó phân hủy, sử dụng một lần. 

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum báo để các đơn vị biết, thực hiện./.  
 

Nơi nhận:  

- Như trên;  

- Văn phòng Chính phủ (b/c);     

- Bộ Tài nguyên và Môi trường (b/c);                                                            
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);         
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Đài PT-TH tỉnh, Báo Kon Tum; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, NNTN.HVT. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Lê Ngọc Tuấn 
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