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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGỌC HỒI 
 

Số:          /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Ngọc Hồi, ngày        tháng       năm 2020 

 

KẾ HOẠCH  

Quản lý, tái sử duṇg, tái chế, xử lý và giảm thiểu 

 chất thải nhưạ trên địa bàn huyện Ngọc Hồi 
 

 

Thực hiện Công văn số 3303/UBND-NNTN ngày 03/9/2020 của UBND tỉnh 

về việc tăng cường quản lý, tái sử duṇg, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhưạ 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum, UBND huyện Ngọc Hồi ban hành Kế hoạch thưc̣ hiêṇ 

quản lý, giảm thiểu chất thải nhựa trên điạ bàn huyện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

 - Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về tác hại của túi nilon khó phân 

hủy, đồ nhưạ dùng môṭ lần đối với kinh tế - xã hội, môi trường và sức khỏe con 

người; xây dựng các giải pháp hữu hiệu nhằm giảm thiểu tiêu thụ, tăng cường tái 

sử dụng, tái chế chất thải túi nilon khó phân hủy, đồ nhưạ dùng môṭ lần đến cộng 

đồng dân cư. 

- Kiểm soát chăṭ che ̃các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dic̣h vu ̣sản xuất các sản 

phẩm túi nilon khó phân hủy, đồ nhưạ dùng môṭ lần 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. 

- Giảm thiểu chất thải nhưạ; haṇ chế tối đa viêc̣ sử duṇg các sản phẩm nhưạ 

dùng môṭ lần (bao gồm túi ni lông khó phân hủy, bao gói nhưạ thưc̣ phẩm, chai lo ̣

nhưạ, ống hút, hôp̣ xốp đưṇg thưc̣ phẩm, cốc và bô ̣đồ ăn...) 

- Thực hiện phân loại rác thải tại nguồn. 

- 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 

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. 

2. Yêu cầu: 

- Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện quản lý, xử lý 

và giảm thiểu chất thải nhựa dưới nhiều hình thức, hoạt động thiết thực, có hiệu 

quả. Gương mẫu thực hiện tại các cơ quan đơn vị; không sử duṇg băng rôn, khẩu 

hiêụ, chai, cốc, ống hút, bát, đũa nhưạ... dùng môṭ lần taị nơi làm viêc̣ và trong các 

hôị nghi,̣ hôị thảo, cuôc̣ hop̣, ngày lê,̃ ngày kỷ niêṃ và các sư ̣kiêṇ khác; ưu tiên lưạ 

choṇ các sảm phẩm tái chế, thân thiêṇ với môi trường. 

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

II. NÔỊ DUNG THƯC̣ HIÊṆ 

1. Tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng 

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng, doanh nghiệp về tác hại của 

chất thải túi nilon khó phân hủy, đồ nhưạ dùng môṭ lần đối với môi trường và 

khuyến khích sử dụng các sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường đối với 

từng hộ gia đình, ở các khu dân cư, chợ, ...  

- Huy động sự tham gia của các tổ chức chính trị xã hội, cộng đồng dân cư, 

doanh nghiệp, cá nhân trên toàn huyện tham gia thực hiện quản lý, giảm thiểu chất 

thải nhựa trên điạ bàn huyện. Phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể: Hội Liên 

hiệp phụ nữ các cấp, Hội Nông dân các cấp, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên 

cộng sản Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ này. 

- Xây dựng chuyên trang, chuyên mục, phóng sự về tuyên truyền nâng cao 

nhận thức về việc sử dụng và thải bỏ sản phẩm túi nilon khó phân hủy, đồ nhưạ 

dùng môṭ lần. 

- Tuyên dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có sáng kiến và thực hiện 

tốt công tác quản lý, tái sử dụng, tái xử lý, giảm thiểu chất thải nhựa trên địa bàn 

huyện. 

2. Xây dựng các quy định về sử dụng và thải bỏ sản phẩm nhựa, túi nilon 

khó phân hủy trong sinh hoạt 

- Rà soát, thống kê các cơ sở đang sản xuất các sản phẩm túi nilon khó phân 

hủy, đồ nhưạ dùng môṭ lần trên địa bàn huyện, khống chế và kiểm soát các cơ sở 

này mở rộng sản xuất. 

- Đưa loại hình dự án đầu tư sản xuất túi nilon khó phân hủy, đồ nhưạ dùng 

môṭ lần vào danh mục các dự án công nghiệp hạn chế đầu tư, có kiểm soát chặt chẽ 

theo quy định của pháp luật. 

- Tổ chức điểm thu gom, phân loaị, vận chuyển túi nilon khó phân hủy, đồ 

nhưạ dùng môṭ lần trong các khu vưc̣ dân cư đến nơi tái chế, xử lý theo quy điṇh. 

3. Tăng cường sản xuất và sử dụng sản phẩm bao gói, túi xách thân thiện 

với môi trường thay thế túi nilon khó phân hủy, đồ nhưạ dùng môṭ lần 

- Có chính sách khuyến khích đầu tư nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, sản 

xuất sản phẩm bao gói, túi xách thân thiện với môi trường thay thế túi ni lông khó 

phân hủy. 

- Đưa loại hình dự án đầu tư sản xuất sản phẩm bao gói, túi xách thân thiện 

với môi trường vào danh mục các dự án khuyến khích đầu tư. 
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4. Điều tra, nghiên cứu, xây dưṇg mô hiǹh thu gom, tái chế túi nilon khó 

phân hủy, đồ nhưạ dùng môṭ lần 

- Phát triển hạ tầng, dịch vụ thu gom, tái chế túi nilon khó phân hủy, đồ nhưạ 

dùng môṭ lần. 

- Khuyến khích nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sản xuất các sản phẩm có 

thể phân hủy, tái sử dụng, thân thiện với môi trường thay thế bao bì nilon, sản 

phẩm nhựa khó phân hủy. 

- Thực hiện các biện pháp phân loại chất thải tại nguồn, thu gom, tái chế túi 

nilon khó phân hủy, đồ nhưạ dùng môṭ lần. Tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân 

thực hiện dịch vụ, thu gom, tái chế chất thải túi nilon khó phân hủy, đồ nhưạ dùng 

môṭ lần. 

 - Đẩy mạnh phát triển, tiếp nhận chuyển giao công nghệ mới, tiên tiến về 

phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm chất thải nhựa. 

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Về cơ chế, chính sách 

- Xây dựng, thực hiện cơ chế hỗ trợ sản xuất, sử dụng sản phẩm bao bì, túi 

xách thân thiện với môi trường thay thế túi nilon khó phân hủy, đồ nhưạ dùng môṭ 

lần. 

- Xây dựng, thực hiện cơ chế khuyến khích phân loại chất thải túi nilon khó 

phân hủy, đồ nhưạ dùng môṭ lần tại nguồn nhằm tạo điều kiện thuận lợi để thu gom, 

tái chế. 

2. Về tài chính, nhân lực 

- Xem xét, phân bố kinh phí sự nghiệp môi trường, sự nghiệp kinh tế, sự 

nghiệp khoa học và công nghệ và các nguồn đầu tư khác cho công tác kiểm soát ô 

nhiễm môi trường do sử dụng túi nilon khó phân hủy, đồ nhưạ dùng môṭ lần. 

- Đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ của các tổ chức quản lý, 

nghiên cứu để thích ứng với các công nghệ tiên tiến trong sản xuất và tái chế sản 

phẩm bao bì, túi xách thân thiện với môi trường. 

3. Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ 

- Đa dạng hóa nguồn lực cho nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, chuyển 

giao công nghệ sản xuất các sản phẩm bao bì, túi xách thân thiện với môi trường 

thay thế túi nilon khó phân hủy, đồ nhưạ dùng môṭ lần. 

- Tập trung nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, chuyển giao công nghệ tái 

chế túi nilon khó phân hủy, đồ nhưạ dùng môṭ lần thành các sản phẩm hữu ích, thân 

thiện với môi trường. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

- Tăng cường kiểm soát chăṭ che ̃các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dic̣h vu ̣sản 

xuất các sản phẩm túi nilon khó phân hủy, đồ nhưạ dùng môṭ lần trên điạ bàn 

huyện. 
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- 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. 

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

- Chủ trì hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, tổ chức sơ kết, tổng kết hằng năm, kip̣ 

thời tham mưu UBND huyện biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có 

thành tích trong phong trào “giảm thiểu, phân loại, thu gom, tái chế, xử lý chất thải 

nhựa”, định kỳ báo cáo UBND tỉnh về kết quả thực hiện Kế hoạch trên địa bàn 

toàn huyện. 

2. Phòng Kinh tế - Hạ tầng 

- Phối hơp̣ tham mưu xây dưṇg hỗ trơ ̣ sản xuất, giới thiêụ và tiêu thu ̣ sản 

phẩm bao bì, túi xách thân thiêṇ với môi trường thay thế các sản phẩm đa ̃qua sử 

duṇg làm từ nhưạ, bao bì, túi nilon khó phân hủy. 

- Chủ trì, phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn UBND 

cấp xã về tiêu chuẩn, điều kiện kỹ thuật và đôn đốc các địa phương chỉ đạo thực 

hiện xây dựng điểm thu gom, trung chuyển rác cấp xã theo quy hoạch nông thôn 

mới và quy hoạch chất thải rắn đã được phê duyệt. 

- Ưu tiên đưa các đề tài nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công 

nghệ sản xuất các sản phẩm có thể phân hủy, tái sử duṇg, thân thiêṇ với môi 

trường thay thế túi nilon, sản phẩm nhưạ khó phân hủy, sử duṇg môṭ lần vào đề tài 

cấp huyện có hỗ trợ về kinh phí. 

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

công nghệ sản xuất các sản phẩm nhưạ, bao bì, túi xách thân thiện với môi trường 

thay thế sản phẩm nhưạ, túi nilon khó phân hủy; chuyển giao công nghệ tái chế 

chất thải nhưạ, bao bì, túi nilon khó phân hủy thành các sản phẩm hữu ích, thân 

thiện với môi trường. 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

- Chủ trì, phối hơp̣ với các phòng, ban, ngành liên quan hướng dẫn, phân bổ 

và theo dõi, kiểm tra việc sử dụng kinh phí từ nguồn sự nghiệp bảo vệ môi trường 

và các nguồn kinh phí khác cho các đơn vị, địa phương thực hiện Kế hoạch theo 

quy định; câp̣ nhâṭ, rà soát, tham mưu UBND huyện ban hành sửa đổi, bổ sung các 

chính sách khuyến khích phát triển các sản phẩm có thể phân hủy, tái sử duṇg, thân 

thiêṇ với môi trường thay thế túi nilon, sản phẩm nhưạ khó phân hủy, sử duṇg môṭ 
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lần phù hơp̣ với khả năng cân đối ngân sách của điạ phương theo quy điṇh hiêṇ 

hành. 

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, ngành liên quan và UBND các xã, thị 

trấn tham mưu UBND huyện ban hành và tổ chức thực hiện chính sách xã hội hóa 

trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; rà soát, đưa loaị hình dư ̣án đầu tư sản xuất sản 

phẩm bao gói, túi xách thân thiêṇ với môi trường vào danh muc̣ dư ̣ án khuyến 

khích đầu tư; ưu tiên thu hút, kêu gọi đầu tư các dự án có công nghệ tiên tiến, công 

nghệ sạch, thân thiện với môi trường trong công tác thu gom, vận chuyển và xử lý 

rác thải khó phân hủy vào hoạt động xúc tiến đầu tư của huyện. 

4. Công an huyện: 

- Chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác nắm bắt tình hình, kịp 

thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về bảo vệ môi 

trường, đặc biệt là hành vi thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt, rác thải nhưạ, 

bao bì, túi nilon không đúng theo quy điṇh. 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thông tin, tuyên truyền trên các 

phương tiện thông tin đại chúng để tạo sự thay đổi về ý thức, trách nhiệm của các 

cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong bảo vệ môi trường. 

5. Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Truyền thông huyện 

Xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về tác hại của túi nilon khó 

phân hủy, đồ nhựa dùng một lần. Kêu gọi cá nhân và tổ chức cùng hành động để 

giảm gánh nặng ô nhiễm chất thải nhựa và nilon tới môi trường tự nhiên và sức khỏe 

của con người.  

6.  Phòng Giáo dục và Đào tạo 

 Triển khai đến các trường học tổ chức huy động học sinh dọn vệ sinh, tổ 

chức các hoạt động giáo dục môi trường, các trò chơi mang tính chất tuyên truyền 

về tác hại của các sản phẩm nhựa khó phân hủy và đồ nhựa dùng một lần. 

Thực hiện thí điểm một số trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trên 

địa bàn huyện giảm thiểu rác thải nhựa bằng các hoạt động như: không dùng bìa 

bao nilon bọc sách vở; sử dụng chai đựng nước uống bằng thủy tinh,… 

7. Phòng 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 sinh đối 

với các sản phẩm nhựa tái chế làm bao bì đựng thực phẩm, các loại nước đóng 

chai,... 

8.  Trung tâm Môi trường và dịch vụ đô thị huyện 

Chủ trì cùng các phòng, ban, ngành liên quan và UBND các xã, thị trấn thực 

hiện việc tổng hơp̣ số liêụ thống kê khối lươṇg chất thải nhưạ, bao bì, túi nilon khó 

phân hủy phát sinh từ các chơ ̣trên điạ bàn huyện để làm cơ sở thực hiện các mục 

tiêu chung của huyện. 
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9. Các phòng, ban, ngành huyện: 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của phòng, ban, ngành xây dưṇg Kế hoac̣h thưc̣ 

hiện của đơn vị mình và báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện (qua Phòng 

Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp chung) trước ngày 10 tháng 10 hàng năm.  

10. UBND các xã, thị trấn: 

- Chủ trì thưc̣ hiêṇ khảo sát, thống kê khối lươṇg chất thải nhưạ, bao bì, túi 

nilon khó phân hủy phát sinh từ các chơ ̣ trên điạ bàn và gửi về Trung tâm Môi 

trường và dịch vụ đô thị huyện để tổng hơp̣, báo cáo theo quy điṇh. 

- 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; 

- 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.v.v… 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, chợ dân sinh, 

công viên,... 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. 

- Tổ chức thí điểm phong trào hạn chế sử dụng nhưạ, bao bì, túi nilon khó 

phân hủy tại một đến hai khu dân cư trên địa bàn, tổng kết rút kinh nghiệm và thực 

hiện nhân rộng mô hình tại địa phương. Biểu dương, khen thưởng kip̣ thời các tổ 

chức, cá nhân có thành tích cao trong viêc̣ giảm phát thải nhưạ, bao bì, túi nilon 

khó phân hủy. 

11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Đoàn thể huyện:  

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

trường cho hội viên, đoàn viên và Nhân dân, phát đôṇg phong trào “Chống rác thải 

nhưạ”, giảm thiểu, phân loại, thu gom, tái chế, xử lý chất thải nhựa trong cộng 

đồng để cùng thực hiện “Nói không với sản phẩm túi nilon khó phân hủy, đồ nhựa 
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dùng một lần”, nâng cao nhận thức về nguy cơ ô nhiễm nhựa và túi nilon khó phân 

hủy, sử dụng một lần. 

Các phòng, ban ngành, đoàn thể và UBND các xã, thị trấn theo chức năng, 

nhiệm vụ tổ chức triển khai có hiệu quả Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện, 

nếu có phát sinh vướng mắc các đơn vị báo cáo UBND huyện (thông qua Phòng 

Tài nguyên và Môi trường) xem xét, điều chỉnh bổ sung kịp thời./.  
 

Nơi nhận: 

- Sở Tài nguyên và Môi trường (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Ủy ban MTTQVN huyện; 

- CVP, các PCVP; 

- Các phòng, ban ngành, đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, TH. 

    TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Việt 
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