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V/v triể n khai Đề án tăng cường
công tác quản lý chấ t thải nhựa
trên điạ bàn tin̉ h Kon Tum

Kính gửi:

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Các Tổ chức Đoàn thể chiń h tri ̣- xã hô ̣i tin̉ h;
- Các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh;
- Các Huyện ủy, Thành ủy;
- Cục Thuế tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;
- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh.

Triển khai thực hiện Quyế t đinh
̣ số 1316/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm
2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyê ̣t Đề án tăng cường công tác quản lý
chấ t thải nhựa ở Viêṭ Nam; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban ngành,
đơn vị trực thuộc tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển
khai thực hiện một số nội dung cụ thể sau:
1. Sở Tài nguyên và Môi trường
- Là cơ quan đầu mối tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triể n khai đồ ng bô ̣
và hiêụ quả các nhiêm
̣ vu ̣, giải pháp đươ ̣c Thủ tướng Chiń h phủ giao ta ̣i Quyế t
đinh
̣ số 1316/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021 về phê duyê ̣t Đề án tăng
cường công tác quản lý chấ t thải nhựa ở Viê ̣t Nam (sau đây gọi là Đề án), đảm
bảo phù hơ ̣p với quy đinh
̣ hiêṇ hành và điề u kiêṇ thực tế của điạ phương.
- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục đẩy mạnh công tác
tuyên truyền, nâng cao nhâ ̣n thức của các tổ chức, cá nhân trong giảm thiể u,
quản lý chấ t thải nhựa, trong đó tập trung vào tuyên truyền hoạt động thu gom,
phân loại tại nguồn, phòng chống rác thải nhựa và túi ni lông khó phân hủy.
- Chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức rà soát, tham mưu
sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh và
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành để đảm bảo phù hợp với quy định hiện hành về
quản lý chất thải nhựa; hoàn thiêṇ cơ chế , chiń h sách, pháp luâ ̣t về quản lý chất
thải nhựa trên địa bàn tỉnh theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và hướng dẫn
của các Bô ̣, ngành Trung ương.
- Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, chủ trì, phối
hợp cơ quan đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng 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.
- Tăng cường triể n khai hoa ̣t đô ̣ng thanh tra, kiểm tra các tổ chức, cá nhân
có hành vi vi pha ̣m pháp luâ ̣t về bảo vê ̣ môi trường trong liñ h vực sản xuấ t, phân
phố i sản phẩ m nhựa và thu gom, vâ ̣n chuyể n, xử lý chấ t thải trong đó có chấ t
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thải nhựa; tổ chức tổ ng kế t, đánh giá, kiể m tra, giám sát viê ̣c thực hiêṇ Đề án
trên điạ bàn tin
̉ h.
2. Sở Kế hoa ̣ch và Đầ u tư:
- Phố i hơ ̣p với các sở, ban ngành, điạ phương vâ ̣n đô ̣ng, thu hút các nguồ n
tài trơ ̣, nguồ n vố n từ trung ương, tổ chức quố c tế trong viê ̣c đầ u tư, phát triể n
công nghê ̣ tái chế , xử lý chấ t thải nhựa và sản phẩ m thân thiêṇ với môi trường
thay thế sản phẩ m nhựa dùng mô ̣t lầ n và chuyể n đổ i sang nề n kinh tế tuầ n hoàn,
tăng trưởng xanh.
- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị có liên quan
tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện các chính sách ưu đaĩ đố i
với dự án đầ u tư xây dựng cơ sở tái chế , xử lý chấ t thải nhựa và các dự án sản
xuấ t sản phẩ m thân thiêṇ môi trường thay thế túi ni lông khó phân hủy và sản
phẩ m nhựa dùng mô ̣t lầ n đảm bảo phù hợp với các quy định hiện hành và hướng
dẫn của các Bộ, ngành Trung ương.
3. Sở Tài chin
́ h:
- Tham mưu cấ p có thẩ m quyề n đề xuấ t với Bô ̣, ngành Trung ương sửa
đổ i mức thuế bảo vê ̣ môi trường đố i với túi ni lông khó phân hủy và bổ sung
thuế bảo vê ̣ môi trường đố i với sản phẩ m nhựa dùng mô ̣t lầ n phu ̣c vu ̣ mu ̣c đích
sinh hoa ̣t.
- Bố trí kinh phí cho công tác quản lý chấ t thải nhựa theo đúng chương
trình, kế hoa ̣ch đã đươ ̣c cấ p có thẩ m quyề n phê duyê ̣t cho các đơn vi,̣ điạ
phương thực hiêṇ viê ̣c thu gom, xử lý chấ t thải nhựa, đào ta ̣o, tâ ̣p huấ n, tuyên
truyề n nâng cao nhâ ̣n thức và thay đổ i hành vi xả rác thải nhựa ra môi trường...
4. Sở Công Thương:
- Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Công Thương, chỉ đạo triển khai xây dựng
mô hình trung tâm thương mại, siêu thi,̣ chơ ̣ không sử du ̣ng sản phẩ m nhựa dùng
mô ̣t lầ n và túi ni lông khó phân hủy.
- Tham mưu cấ p có thẩ m quyề n đề xuấ t với Bô ̣, ngành Trung ương có cơ
chế , chin
́ h sách phát triể n sản xuấ t và tiêu dùng các sản phẩ m nhựa tái chế , liñ h
vực sản xuấ t các sản phẩ m nhựa có sử du ̣ng phế liêụ nhựa gắ n với phát triể n
ngành công nghiê ̣p môi trường.
5. Sở Khoa ho ̣c và Công nghê:̣
Phối hợp tham mưu triển khai nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng các kết
quả khoa học và công nghệ về tái chế , xử lý chấ t thải nhựa thành nguyên liê ̣u,
nhiên liêụ sản xuấ t các sản phẩ m thân thiê ̣n với môi trường thay thế cho sản
phẩ m nhựa dùng mô ̣t lầ n và túi ni lông khó phân hủy.
6. Sở Nông nghiêp̣ và Phát triể n nông thôn:
- Tổ chức thực hiện có hiê ̣u quả Chương trình mu ̣c tiêu quố c gia về xây
dựng nông thôn mới, trong đó tham mưu cấ p có thẩ m quyề n quy định gắn việc
quản lý, xử lý chấ t thải nhựa trong thực hiện tiêu chí và công nhâ ̣n đa ̣t chuẩ n
tiêu chí môi trường tại cấ p xa,̃ huyê ̣n theo quy đinh
̣ hiê ̣n hành.
- Xây dựng kế hoa ̣ch và triể n khai các hoa ̣t đô ̣ng giảm thiể u phát sinh, thu
gom, xử lý và quản lý chấ t thải nhựa trong hoa ̣t đô ̣ng sản xuấ t nông, lâm, ngư
nghiê ̣p.
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7. Sở Thông tin và Truyề n thông:
- Định hướng, hướng dẫn các cơ quan thông tin, báo chí và hê ̣ thố ng
thông tin cơ sở tăng cường tuyên truyề n nâng cao nhâ ̣n thứ c và trách nhiê ̣m
cộng đồ ng về tác ha ̣i của túi ni lông khó phân hủy, sản phẩ m nhưạ dùng mô ̣t
lầ n đố i với môi trường, khuyế n khích sử du ̣ng các sản phẩ m thân thiê ̣n với
môi trường.
- Phố i hơ ̣p với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức tuyên truyề n, phổ
biế n các quy đinh
̣ về bảo vê ̣ môi trường, quy đinh
̣ về giảm thiể u, xử lý chấ t thải
nhựa, tác ha ̣i của chấ t thải nhựa đố i với môi trường và con người thông qua các
loa ̣i hiǹ h báo chí và hê ̣ thố ng thông tin cơ sở nhằ m nâng cao nhâ ̣n thức và ý thức
trách nhiê ̣m của người dân.
8. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lich:
̣
- Xây dựng kế hoa ̣ch và triể n khai đồ ng bô ̣ các khu du lich,
̣ các cơ sở lưu
trú du lich,
̣ dich
̣ vu ̣ trên điạ bàn toàn tin̉ h không sử du ̣ng sản phẩ m nhựa dùng
mô ̣t lầ n và túi ni lông khó phân hủy.
- Chỉ đa ̣o các tổ chức, cá nhân không sử du ̣ng túi ni lông khó phân hủy và
sản phẩ m nhựa dùng mô ̣t lầ n trong các sự kiêṇ văn hóa, thể thao, du lich
̣ trên điạ
bàn tỉnh.
9. Sở Y tế , Sở Giáo du ̣c và Đào ta ̣o:
- Chỉ đa ̣o thực hiêṇ các hoa ̣t đô ̣ng giảm thiể u, phân loa ̣i, tái sử du ̣ng, tái
chế và xử lý chấ t thải nhựa ta ̣i các cơ sở y tế , trường ho ̣c...
- Lồng ghép, tích hợp các nội dung về giáo dục và bảo vệ môi trường nhất
là chấ t thải nhựa, túi ni lông khó phân hủy và các sản phẩ m từ nhựa dùng mô ̣t
lầ n vào giảng dạy chính khóa, tuyên truyền trong các hoạt động ngoại khóa theo
quy định.
10. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và
các cơ quan chức năng đề xuất các giải pháp tăng cường hoạt động đấu tranh,
phòng chống tội phạm về môi trường trong hoạt động thu gom, vận chuyển và
xử lý chất thải nhựa gây ô nhiễm môi trường.
11. Cu ̣c Thuế tỉnh: Kiể m tra, giám sát hoa ̣t đô ̣ng thu thuế bảo vê ̣ môi
trường đố i với hoa ̣t đô ̣ng sản xuấ t sản phẩ m nhựa dùng mô ̣t lầ n và túi ni lông
khó phân hủy trên điạ bàn tỉnh.
12. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:
- Phố i hơ ̣p với các sở, ban ngành tổ chức thực hiêṇ cơ chế , chiń h sách,
pháp luâ ̣t, các giải pháp quản lý chấ t thải nhựa trên điạ bàn quản lý. Rà soát, sửa
đổ i, bổ sung, xây dựng mới các quy đinh
̣ về giảm thiể u, tái sử du ̣ng, tái chế , xử
lý chấ t thải nhựa cho phù hơ ̣p với quy đinh
̣ hiêṇ hành và điề u kiêṇ thực tế của
điạ phương.
- Phố i hơ ̣p với cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoa ̣ch, lô ̣ 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 đa ̣o thực hiêṇ đồ ng bô ̣ các giải
pháp phân loa ̣i, thu gom, tái chế , xử lý chấ t thải nhựa cho đô thi ̣ và khu dân cư
nông thôn tâ ̣p trung, tăng cường tái sử du ̣ng, tái chế chấ t thải nhựa.
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- Bố trí kinh phí sư ̣ nghiê ̣p môi trường hằng năm của điạ phương để thực
hiê ̣n viê ̣c thu gom, xử lý chấ t thải như ̣a; rà soát, thố ng kê, công bố danh sách
các tổ chức, cá nhân sản xuấ t sản phẩ m nhưạ dùng mô ̣t lầ n, túi ni lông khó
phân hủy, túi ni lông phân hủy sinh ho ̣c và các sản phẩ m thân thiê ̣n môi trường
ta ̣i điạ phương.
- Thực hiê ̣n các chính sách ưu đaĩ theo quy đinh
̣ đố i với các dự án đầ u tư
xây dựng cơ sở tái chế , xử lý chấ t thải nhựa và các dự án sản xuấ t các sản phẩ m
thân thiêṇ môi trường thay thế túi ni lông khó phân hủy và sản phẩ m nhựa dùng
mô ̣t lầ n; rà soát, bố trí quỹ đấ t để thu hút các dự án đầ u tư tái chế chấ t thải, tái chế
chấ t thải nhựa theo quy đinh
̣ của pháp luâ ̣t.
- Hình thành ma ̣ng lưới tuyên truyề n viên hướng dẫn phân loa ̣i, thu gom,
tái chế , xử lý, quản lý chấ t thải nói chung và chấ t thải nhựa nói riêng ta ̣i điạ
phương. Khen thưởng, biể u dương kip̣ thời các tổ chức, cá nhân có các hoa ̣t
đô ̣ng, giải pháp, sáng kiế n hay về quản lý chấ t thải nhựa.
- Tăng cường thanh tra, kiể m tra, giám sát các đơn vi ̣ thu gom, vâ ̣n
chuyể n, xử lý chấ t thải nhựa trên điạ bàn quản lý; có biêṇ pháp giám sát và xử lý
các trung tâm thương ma ̣i, siêu thị, cửa hàng tiêṇ ích cung cấ p miễn phí túi ni
lông cho khách hàng.
13. Yêu cầu các Sở, ban ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
thực hiêṇ cam kế t không sử du ̣ng các sản phẩ m nhựa khó phân hủy, sử du ̣ng mô ̣t
lầ n trong hoa ̣t đô ̣ng của cơ quan, đơn vi;̣ chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức
tham gia tích cực vào công tác vận động “Nói không với sản phẩ m nhựa sử
dụng một lầ n” đế n người thân và cô ̣ng đồ ng khu dân cư đang sinh sống.
14. Đề nghị các Huyện ủy, Thành ủy phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo các tổ
chức cơ sở đảng, đơn vị trực thuộc tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa
và bảo vệ môi trường, sức khỏe của Nhân dân.
15. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức Đoàn
thể - chính tri ̣ xã hô ̣i tỉnh và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh chỉ đạo các cấp đoàn,
hội tăng cường công tác tuyên truyề n, vâ ̣n đô ̣ng đoàn viên, hô ̣i viên ha ̣n chế sử
du ̣ng túi ni lông khó phân hủy và sản phẩ m nhựa dùng mô ̣t lầ n.
Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành và Ủy ban nhân dân các
huyện, thành phố triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:

- Như trên (t/h);
- 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 Phát thanh và Truyền hình tỉnh (đ/t);
- Báo Kon Tum (đ/t);
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh (đ/t);
- Văn phòng UBND tỉnh: CVP, PCVPKSX;
- Lưu: VT, NNTN.HVT.
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