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KẾ HOẠCH 

Tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 
 
 

Thực hiện Quyết định số 1316/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa ở Việt 

Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Kế hoạch tăng cường công tác quản 

lý chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Cụ thể hóa mục tiêu, nội dung về tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa 

trên địa bàn tỉnh được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1316/QĐ-TTg. 

- Tăng cường năng lực quản lý chất thải nhựa, thay đổi nhận thức về bảo vệ 

môi trường nói chung và quản lý chất thải nhựa nói riêng đặc biệt là thay đổi để 

hướng đến sử dụng túi ni lông dễ phân hủy sinh học thân thiện với môi trường, kết 

hợp với phân loại và xử lý chất thải nhựa tại nguồn để tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ 

môi trường. 

2. Yêu cầu 

- Triển khai thực hiện Quyết định số 1316/QĐ-TTg thường xuyên, nghiêm túc 

và đồng bộ gắn với thực hiện các nhiệm vụ, chương trình công tác hàng năm, đảm 

bảo xuyên suốt, hiệu quả. 

- Các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức 

chính trị - xã hội, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, các tổ chức doanh nghiệp 

cần xác định nhiệm vụ cụ thể trong từng giai đoạn nhằm tăng cường thực hiện tuyên 

truyền, giáo dục, vận động Nhân dân cùng tham gia thực hiện Kế hoạch này bằng các 

hành động cụ thể, hiệu quả, thu hút sự tham gia đông đảo của mọi tầng lớp Nhân dân, 

tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm 

tham gia bảo vệ môi trường và quản lý chất thải nhựa. 

- Phân công nhiệm vụ, xác định trách nhiệm cụ thể cho các sở, ban, ngành, 

đoàn thể, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan trong 

việc tổ chức thực hiện Kế hoạch này. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách, pháp luật, các giải pháp về quản 

lý chất thải nhựa; hướng dẫn xây dựng quy chế quản lý, hương ước, quy ước nhằm 
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huy động sự tham gia của cộng đồng trong quản lý chất thải nhựa và bảo vệ môi 

trường; quy định quản lý dịch vụ giao hàng đồ ăn nhanh theo hướng 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. 

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 tỉnh. 

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

phân hủy tại các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ dân sinh, cửa hàng tiện ích; yêu 

cầu các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện ích niêm yết công khai giá bán 

túi ni lông dễ phân hủy sinh học thân thiện với môi trường cho khách hàng; chỉ đạo 

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. 

4. 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 tốt về quản lý 

chất thải từ việc 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, công bố danh sách các tổ chức, 

cá nhân sản xuất sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy, túi ni lông dễ 

phân hủy sinh học và các sản phẩm thân thiện với môi trường trên địa bàn tỉnh. 

5. Xúc tiến, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào khu, cụm công nghiệp hiện có trên 

địa bàn tỉnh để thực hiện dự án đầu tư cơ sở tái chế chất thải, tái chế chất thải nhựa 

theo quy định của pháp luật. 

6. Chỉ đạo các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, khu du lịch, điểm du lịch 

không sử dụng túi ni lông khó phân hủy và sản phẩm nhựa dùng một lần trên địa bàn 

quản lý; chỉ đạo tổ chức thu gom, xử lý chất thải nhựa trôi nổi tại các sông, suối, ao, 

hồ trên địa bàn. 

7. 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. 

8. Chủ động tìm kiếm, huy động các thành phần kinh tế tham gia đầu tư trong 

lĩnh vực phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải; hướng dẫn và tổ chức thực 

hiện công tác phân loại chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nhựa tại nguồn phù hợp với 

điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội cụ thể của mỗi địa phương. 

9. Tổ chức đào tạo, tập huấn, 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; khuyến khích các tổ chức, cá nhân 

sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh chuyển sang sử dụng các sản phẩm thay thế 

thân thiện môi trường; có giải pháp khuyến khích người tiêu dùng mang theo túi, bao 

gói, làn, giỏ... khi đi mua sắm; khen thưởng kịp thời các cá nhân, tổ chức có thành 
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tích tốt trong phong trào chống chất thải nhựa hoặc sáng kiến có giá trị về quản lý rác 

thải nhựa. 

10. Phối hợp kiểm tra, giám sát hoạt động thu 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. 

11. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với các đơn vị thu gom, vận 

chuyển, xử lý chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh; có biện pháp giám sát và xử lý các 

trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, cửa hàng tiện ích cung cấp miễn phí túi ni lông 

khó phân hủy cho khách hàng trên địa bàn. 

III. THỜI GIAN VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Thời gian thực hiện kế hoạch: 2021 - 2026. 

2. Kinh phí thực hiện 

Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được sử dụng trong dự toán kinh phí chi 

thường xuyên hàng năm của các cơ quan, đơn vị, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành 

phố và sử dụng kinh phí từ các nguồn hợp pháp khác. 

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Sở Tài nguyên và Môi trường 

a) Triển khai thực hiện thí điểm mô hình phân loại, thu gom, tái chế, xử lý chất 

thải nhựa cho đô thị và khu dân cư nông thôn tập trung, trong đó khuyến khích vận 

động người dân và doanh nghiệp cùng tham gia thực hiện theo hướng xã hội hóa. 

b) Phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh thực hiện công tác tập huấn, 

tuyên truyền, nâng cao nhận thức về hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni 

lông khó phân hủy; thanh tra, kiểm tra các đơn vị thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải 

nhựa trên địa bàn tỉnh. 

c) Hàng năm phối hợp tổ chức kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm đối với các tổ 

chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường nói chung và trong 

công tác quản lý chất thải nhựa nói riêng. 

d) Làm đầu mối chủ trì triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch; đôn 

đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện chế độ báo cáo theo quy định. Đồng thời làm đầu 

mối tổng hợp, đề xuất khen thưởng kịp thời các cá nhân, tổ chức có thành tích tốt 

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

nhựa nói riêng và công tác bảo vệ môi trường nói chung trên địa bàn tỉnh. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

a) Trên cơ sở theo dõi, quản lý hoạt động đăng ký đầu tư, chủ trì rà soát, thống 

kê, công bố danh sách các tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm nhựa dùng một lần, túi 
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ni lông khó phân hủy, túi ni lông dễ phân hủy sinh học và các sản phẩm thân thiện với 

môi trường trên địa bàn tỉnh. 

b) Kiểm soát, hạn chế vốn đầu tư công cho các dự án sản xuất sản phẩm nhựa 

dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy trên địa bàn tỉnh, phối hợp chặt chẽ với các 

ngành thẩm định kỹ lưỡng đối với các dự án đầu tư mới cơ sở sản xuất sản phẩm nhựa 

dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy. 

c) Kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực tái chế chất thải nhựa, triển 

khai các chính sách ưu đãi đối với những 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 với môi trường thay thế 

túi ni lông khó phân hủy và sản phẩm nhựa dùng một lần vào khu, cụm công nghiệp 

trên địa bàn tỉnh. 

d) Chủ động phối hợp tìm kiếm, huy động các thành phần kinh tế tham gia đầu 

tư trong lĩnh vực phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải trên địa bàn tỉnh. 

3. Sở Công Thương 

Xây dựng kế hoạch, lộ trình hạn chế và tiến tới cấm sử dụng túi ni lông khó 

phân hủy tại các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ dân sinh; yêu cầu các siêu thị, 

trung tâm thương mại, cửa hàng tiện ích niêm yết công khai giá bán túi ni lông dễ 

phân hủy cho khách hàng. 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 khó phân hủy cho khách hàng 

theo đúng quy định. Phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu ban hành quy định 

quản lý dịch vụ giao hàng, đồ ăn nhanh theo hướng 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. 

4. Sở Tài chính 

Căn cứ khả năng nguồn ngân sách tham mưu trình cấp có thẩm quyền bố trí 

kinh phí sự nghiệp môi trường hỗ trợ thực hiện Kế hoạch về tăng cường công tác 

quản lý chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo phân cấp ngân sách hiện hành. 

5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

a) Chỉ đạo các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, khu du lịch, điểm du lịch 

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

b) Tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp và 

khách du lịch về tác hại của việc sử dụng túi ni lông khó phân hủy và các sản phẩm 

nhựa dùng một lần. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền khuyến khích sử dụng túi ni 

lông dễ phân hủy sinh học và các sản phẩm thân thiện với môi trường. 

6. Sở Thông tin và Truyền thông 

a) Chỉ đạo 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 
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dụng, thải bỏ chất thải nhựa và tuyên truyền khuyến khích các tổ chức, cá nhân sản 

xuất, kinh doanh chuyển sang sử dụng các sản phẩm thay thế thân thiện môi trường 

trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

b) Chủ động tham mưu phối hợp với các cơ quan truyền thông triển khai thực 

hiện có hiệu quả Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về triển khai Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống 

rác thải nhựa giai đoạn 2021 - 2025” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

7. Sở Khoa học và Công nghệ 

a) Tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh ưu tiên hỗ trợ kinh phí sự nghiệp khoa 

học công nghệ để triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ, ứng dụng 

chuyển giao công nghệ vào sản xuất các sản phẩm vật dụng, túi thân thiện với môi 

trường để thay túi ni lông, đồ nhựa khó phân hủy. 

b) Trong công tác thẩm định công nghệ các dự án đầu tư: ưu tiên các dự án sử 

dụng công nghệ có nguyên vật liệu và sản phẩm thân thiện với môi trường; đối với 

các dự án tái chế chất thải là đồ nhựa và túi ni lông khó phân hủy bắt buộc phải sử 

dụng công nghệ hiện đại và phải có giải pháp giảm thiểu, tận dụng chất thải nhựa để 

tái chế, tái sử dụng thành các sản phẩm hữu ích, xử lý chất thải nhựa đảm bảo các quy 

định của pháp luật về bảo vệ môi trường hiện hành. 

c) Phối hợp với cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất các nhiệm vụ, đề tài, dự 

án có liên quan trong công tác quản lý chất thải nhựa. 

8. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

a) Tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trong việc thu gom, vận 

chuyển và xử lý chất thải nhựa phát sinh từ bao bì gói thuốc bảo vệ thực vật, phân 

bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y sau sử dụng theo đúng quy định. 

b) Tổ chức triển khai các hoạt động giảm thiểu phát sinh và thu gom, quản lý, 

tái chế, xử lý chất thải nhựa trong hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp, nuôi trồng 

thủy sản. 

9. Sở Y tế 

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

xử lý chất thải nhựa trong ngành y tế, nhất là tại các cơ sở y tế, các nhà thuốc, các cơ 

sở sản xuất dược phẩm trên địa bàn tỉnh. 

b) Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, thanh tra, hướng dẫn các cơ sở y tế thuộc 

thẩm quyền quản lý thực hiện việc phân loại, quản lý chất thải y tế, giảm thiểu chất 

thải nhựa. 

c) Đưa nội dung hạn chế sử dụng chất thải nhựa và khuyến khích sử dụng các 

loại túi, vật dụng thân thiện với môi trường là một tiêu chí đánh giá cơ sở y tế xanh, 

sạch, đẹp. 
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10. Sở Giáo dục và Đào tạo 

a) Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phân loại chất thải tại nguồn, giảm 

thiểu chất thải nhựa trong các đơn vị, trường học trên địa bàn tỉnh. Tổ chức tuyên 

truyền, nâng cao năng lực, nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên, 

học sinh, sinh viên về công tác thu gom, xử lý chất thải nhựa tại các cơ sở giáo dục. 

b) Xây dựng nội dung giáo dục về quản lý chất thải nhựa, túi ni lông khó phân 

hủy và sản phẩm nhựa dùng một lần để đưa vào chương trình các cấp học theo hình 

thức, nội dung phù hợp. Tổ chức các chuyên đề hoạt động ngoại khóa; phát động các 

cuộc thi trong học sinh, sinh viên về tác hại của việc sử dụng túi ni lông khó phân hủy 

và sản phẩm nhựa dùng một lần, các giải pháp, sáng kiến giảm thiểu việc sử dụng 

chất thải nhựa thành các đồ dùng hữu ích phục vụ trong sinh hoạt. 

c) Đưa nội dung phân loại, thu gom chất thải nhựa thành một tiêu chí đánh giá 

trường học xanh - sạch - đẹp - an toàn, thân thiện và Trường học công viên. 

11. Cục Thuế 

Phối hợp kiểm tra, giám sát hoạt động thu 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. 

12. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn 

Tiếp tục nghiên cứu, đổi mới hình thức, nội dung tăng cường xây dựng chuyên 

trang, chuyên mục để tổ chức tuyên truyền sâu rộng các cơ chế, chính sách, pháp luật, 

các giải pháp về quản lý chất thải nhựa, các hoạt động quản lý rác thải nhựa trên địa 

bàn tỉnh, nhằm góp phần nâng cao nhận thức, chuyển nhận thức thành hành động 

cùng tham gia bảo vệ môi trường. 

13. Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn 

Chủ động phối hợp với cơ quan liên quan triển khai các giải pháp cụ thể để 

tăng cường công tác tuyên truyền, quản lý chất thải nhựa thuộc chức năng, nhiệm vụ, 

phạm vi, địa bàn quản lý như: tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp trong khu 

kinh tế tham gia thực hiện các biện pháp giảm thiểu phát sinh chất thải nhựa và các 

phong trào “Chống rác thải nhựa”, “Nói không với các sản phẩm từ nhựa sử dụng một 

lần”, “Hạn chế sử dụng túi ni lông” bằng các hành động cụ thể, thiết thực; yêu cầu các 

doanh nghiệp đang hoạt động trong khu kinh tế thực hiện phân loại chất thải rắn sinh 

hoạt tại nguồn đặc biệt đối với chất thải từ nhựa và túi ni lông khó phân hủy; kiểm tra, 

giám sát các cơ sở nhập khẩu phế liệu nhựa làm nguyên liệu sản xuất theo quy định. 

14. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đoàn thể và các tổ chức chính 

trị - xã hội 

Tăng cường phối hợp trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên 

nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường; thực hiện phân loại tại nguồn và thu gom, 

xử lý chất thải nói chung và chất thải nhựa nói riêng; xây dựng và triển khai các mô 
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hình thí điểm về hạn chế sử dụng túi ni lông khó phân hủy và sản phẩm nhựa dùng 

một lần phù hợp với đặc thù của từng địa phương, từng bước hình thành thói quen sử 

dụng các sản phẩm và túi ni lông dễ phân hủy thân thiện với môi trường. 

15. Các sở, ban, ngành, cơ quan đơn vị khác trên địa bàn tỉnh và Hiệp hội 

Doanh nghiệp tỉnh 

a) Chủ động triển khai thực hiện các giải pháp cụ thể để tăng cường công tác 

tuyên truyền, quản lý chất thải nhựa trên cơ sở bám sát theo các nội dung của kế 

hoạch này và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. 

b) Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh: 

- Tăng cường phối hợp tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp có trách 

nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường nói chung và có 

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

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

chuyển sang sử dụng các loại túi dùng nhiều lần, sản phẩm vật dụng thân thiện môi 

trường trong sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh. 

- Vận động, kêu gọi, tuyên truyền đến các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt 

động sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ, cam kết hạn chế và tiến tới không sử dụng túi ni 

lông khó phân hủy, sản phẩm nhựa dùng một lần chuyển sang sử dụng các loại túi 

dùng nhiều lần, sản phẩm vật dụng thân thiện môi trường và thực hiện phân loại chất 

thải tại nguồn, áp dụng công nghệ sản xuất tiên tiến, tận dụng nguyên liệu sản phẩm 

nhựa để tái sử dụng, tái chế thành các sản phẩm hữu ích trong sinh hoạt, sản xuất, 

kinh doanh. 

16. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố  

a) Triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách, pháp luật, các giải pháp về quản 

lý chất thải nhựa trên địa bàn quản lý; 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. 

b) Tổ chức 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 theo 

túi, bao gói, làn, giỏ... khi đi mua sắm. 

c) Xây dựng và triển khai các mô hình tốt về quản lý chất thải từ việc sử dụng 

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

địa phương. 

d) Hướng dẫn 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 tự nhiên, kinh tế - xã hội cụ thể 

của mỗi địa phương. 
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đ) Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với các đơn vị thu gom, phân 

loại, vận chuyển, xử lý chất thải nhựa trên địa bàn quản lý. 

e) Chỉ đạo tổ chức thu gom, xử lý chất thải nhựa trôi nổi tại các sông, suối, ao 

hồ... 

f) Phối hợp rà soát, thống kê, công bố danh sách các tổ chức, cá nhân sản xuất 

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

học và các sản phẩm thân thiện với môi trường trên địa bàn quản lý. 

g) Khen thưởng kịp thời các cá nhân, tổ chức có thành tích tốt trong phong trào 

chống chất thải nhựa hoặc sáng kiến có giá trị về quản lý rác thải nhựa nói riêng và 

công tác bảo vệ môi trường nói chung trên địa bàn quản lý. 

Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Uỷ ban nhân 

dân các huyện, thành phố khẩn trương xây dựng ban hành kế hoạch thực hiện và 

nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cập nhật và ban hành quy định, quy chế trong cơ quan, 

văn phòng, công sở... để thực hiện hạn chế tối đa việc sử dụng túi ni lông khó phân 

hủy và sản phẩm nhựa dùng một lần trong tổ chức sự kiện và hoạt động thường nhật./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Bộ TN&MT (để báo cáo); 

- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo); 

- Thường trực HĐND (để báo cáo); 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng: THNC, KGVX, 

Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT. KT (NNT) 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
Lương Trọng Quỳnh 
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