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CHỈ THỊ
Về việc tăng cường hoạt động giảm thiểu, phân loại, thu gom, tái sử dụng,
tái chế và xử lý chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
Ô nhiễm chất thải nhựa đang trở thành một trong những thách thức toàn
cầu và thực sự là mối đe dọa tới môi trường cũng như sức khỏe của con người
trên khắp hành tinh. Theo số liệu thống kê của Bộ Tài nguyên và Môi trường,
trung bình mỗi năm, tại Việt Nam thải ra khoảng 1,8 triệu tấn rác thải nhựa,
trong đó có khoảng từ 0,28 – 0,73 triệu tấn thải ra môi trường biển. Việc lạm
dụng, sử dụng các sản phẩm nhựa, nhất là túi ni-lông khó phân hủy, sản phẩm
nhựa dùng một lần đã và đang để lại những hậu quả về môi trường rất nghiêm
trọng, gây thiệt hại lớn về môi trường sinh thái. Cũng như các địa phương trong
cả nước, ô nhiễm chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đang là vấn đề nhức
nhối và cần phải quan tâm chỉ đạo quyết liệt để giải quyết tình trạng này.
Nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào chống rác thải nhựa trên phạm vi
toàn quốc, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày
20/8/2020 về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất
thải nhựa. Đây là một yêu cầu nhiệm vụ rất quan trọng nhằm đẩy mạnh phong
trào chống chất thải nhựa, tăng cường hiệu quả hoạt động quản lý, tái sử dụng,
tái chế, xử lý nhựa đã qua sử dụng, giảm thiểu phát thải chất thải nhựa ra môi
trường. Để triển khai thực hiện một cách có hiệu quả Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày
20/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ, giảm thiểu phát thải chất thải nhựa và từng
bước giải quyết vấn đề ô nhiễm chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban
nhân dân tỉnh yêu cầu:
1. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các tổ chức đoàn thể
và các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn xây dựng kế hoạch cụ thể về giảm
thiểu, phân loại, thu gom, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải nhựa trong
ngành, lĩnh vực, cơ quan và địa bàn quản lý. Tập trung đẩy mạnh hơn nữa công
tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng và 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.
2. Các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức đoàn
thể thực hiện một số nội dung cụ thể sau:
a) 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 (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,...); đặc biệt là không sử dụng băng rôn, khẩu
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hiệu, chai, cốc, ống hút, bát, đũa nhựa... dùng một lần tại công sở và trong
các hội nghị, hội thảo, cuộc họp và ngày lễ, ngày kỷ niệm và các sự kiện khác;
ưu tiên lựa chọn các sản phẩm tái chế, thân thiện với môi trường.
b) Tiên phong, gương mẫu thực hiện phân loại rác thải tại nguồn ngay tại
các công sở, bố trí thùng rác để phân loại rác thải tại 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.
c) Chỉ đạo hoặc tổ chức 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. Sở Tài nguyên và Môi trường:
a) Chủ trì, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội xây
dựng và thực hiện có hiệu quả kế hoạch tuyên truyền, truyền thông nâng cao
nhận thức cộng đồng về giảm thiểu, phân loại, thu gom, tái sử dụng, tái chế và
xử lý chất thải nhựa; hình thành ý thức, thói quen của người dân về giảm thiểu,
phân loại chất thải nhựa; tổ chức triển khai các phong trào và nhân rộng các mô
hình giảm thiểu, phân loại, thu gom, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải nhựa.
b) Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các cơ quan liên
quan 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.
c) Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp và định kỳ hàng năm báo cáo UBND tỉnh,
Bộ Tài nguyên và Môi trường tình hình thực hiện Văn bản chỉ đạo này.
3. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND các
huyện, thành phố tuyên truyền và vận động các trung tâm thương mại, siêu thị,
cửa hàng, chợ dân sinh, các cơ sở sản xuất, cụm công nghiệp,... trên địa bàn thực
hiện ký cam kết về 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.
4. Sở Y tế:
a) Tổ chức triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 08/CT-BYT ngày 29/7/2019
của Bộ Y tế về giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế, trong đó tập trung chỉ
đạo quán triệt, tổ chức tập huấn hướng dẫn thực hiện các nội dung của Chỉ thị
đến tất cả các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý từ tuyến tỉnh đến tuyến huyện,
xã, phường, thị trấn và các cơ sở đào tạo trong lĩnh vực y, dược, các hiệu thuốc,
nhà thuốc đóng trên địa bàn;
b) Tham mưu UBND tỉnh cơ chế chính sách về tài chính hỗ trợ các cơ
quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý để thực hiện kế hoạch thay thế việc sử
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dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy bằng các sản
phẩm thân thiện với môi trường;
c) Tổ chức tuyên truyền, vận động đăng ký tham gia thực hiện phong trào
“Chống rác thải nhựa” tại các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm
theo lĩnh vực được phân công quản lý; tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh
thuốc, nước uống đóng chai; tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải
khát gắn với các đợt kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm.
5. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch:
a) Chỉ đạo Ban quản lý các khu di tích, khu, điểm du lịch, các đền, chùa
treo các biển hiệu tuyên truyền “Chống rác thải nhựa”, “Nói không với sản
phẩm nhựa sử dụng một lần”, “Hạn chế sử dụng túi ni lông khó phân hủy” ở
những khu vực thích hợp như khu vực rửa đồ lễ, khu vực bán vé, nơi bán hàng,
nơi để xe,... nhằm tuyên truyền việc hạn chế sử dụng túi ni lông khó phân hủy và
các sản phẩm nhựa sử dụng một lần.
b) Tuyên truyền, vận động các nhà hàng, khách sạn 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.
6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
a) Tổ chức và thực hiện các biện pháp kỹ thuật để gom, xử lý rác thải
nhựa trên các kênh, mương thủy lợi, công trình thủy lợi.
b) Chỉ đạo, hướng dẫn, tuyên truyền các tổ chức, cá nhân về việc thu
gom, vận chuyển và xử lý chất thải nhựa từ bao bì thuốc bảo vệ thực vật, phân
bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y sau sử dụng.
c) Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thu gom và xử lý vỏ
bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng giai đoạn 2021 -2025 theo Thông tư
liên tịch số 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT ngày 19/5/2016 giữa Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn
việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng.
7. Sở Khoa học và Công nghệ:
a) Tham mưu UBND tỉnh ưu tiên hỗ trợ kinh phí sự nghiệp khoa học để
triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ ứng dụng, chuyển giao
công nghệ sản xuất các sản phẩm bao gói, túi xách thân thiện với môi trường
thay thế 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, giảm thiểu tối đa ảnh hưởng xấu đến
môi trường.
8. Sở Thông tin và Truyền thông triển khai xây dựng các chuyên trang,
chuyên mục; tăng cường tin bài, phóng sự thông tin, tuyên truyền về tác hại của
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chất thải nhựa, túi ni lông khó phân hủy đối với môi trường và khuyến khích sử
dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường. Thông tin công tác triển khai thực
hiện của các đơn vị trên địa bàn tỉnh.
9. Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo Ban quản lý các bến xe, doanh nghiệp
vận tải hành khách (xe khách, xe bus, taxi) ...trên địa bàn tỉnh tuyên truyền nội
dung “Chống rác thải nhựa”, “Nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần”,
“Hạn chế sử dụng túi ni lông khó phân hủy” nhằm hạn chế sử dụng túi ni lông
khó phân hủy và các sản phẩm nhựa sử dụng một lần trên các phương tiện giao
thông, tại các bến xe, điểm dừng, đón trả khách.
10. Ban Quản lý các Khu công nghiệp
a) Tổ chức tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp hoạt động trong các
Khu công nghiệp đăng ký tham gia thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa”
bằng các hoạt động cụ thể.
b) Chủ động phối hợp với Sở Công Thương và các đơn vị liên quan triển
khai các nội dung chống rác thải nhựa đến các doanh nghiệp sản xuất hoạt động
tại các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
11. Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành, UBND các huyện,
thành phố tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi, xử lý nghiêm các hành vi vi
phạm pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các sơ sở sản xuất, kinh doanh,
dịch vụ; hoạt động chôn lấp, đốt chất thải, đổ trộm chất thải nhựa và túi ni lông
khó phân hủy ra môi trường.
12. Sở Tài chính chủ trì tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí kịp thời cho
các cơ quan, đơn vị thực hiện vận động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng
đồng về giảm thiểu chất thải nhựa, phân loại chất thải, chất thải nhựa để bảo vệ
môi trường.
13. Các Sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể và đơn vị liên quan khác căn
cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công tổ chức quán triệt, tuyên truyền vận
động và triển khai thực hiện tốt phong trào “chống rác thải nhựa” trong ngành,
lĩnh vực hoạt động.
14. UBND các huyện, thành phố:
a) Nghiên cứu, học tập kinh nghiệm và triển khai thực hiện phân loại chất
thải rắn tại nguồn tại địa phương.
b) Phổ biến, quán triệt và chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tăng
cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân trên
địa bàn về tác hại của chất thải nhựa đối với môi trường và khuyến khích sử
dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường.
b) Thực hiện giám sát chặt chẽ các hoạt động thu gom, phân loại, vận
chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn theo quy định. Tổ chức thu gom rác
thải nhựa trên các thủy vực trong khu đô thị, khu dân cư thuộc địa bàn quản lý.
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c) Chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên
quan tăng cường thanh tra, kiểm soát chặt chẽ các làng nghề, cơ sở tái chế nhựa,
xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các cơ sở không bảo đảm các yêu
cầu về bảo vệ môi trường.
15. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Vĩnh Phúc phối hợp với các
Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố cập nhật thông tin, tổ chức thực
hiện các phóng sự, tin ngắn, chuyên mục, chuyên đề về phong trào chống rác
thải nhựa trên địa bàn.
16. Đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội
các cấp đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến và phát động toàn dân tham gia phong
trào chống rác thải nhựa; phối hợp với các cấp, các ngành giám sát thực hiện Chỉ
thị số 33/CT-TTg ngày 20/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ và đẩy mạnh tuyên
truyền, hướng dẫn hội viên, đoàn viên và vận động các tầng lớp nhân dân thực
hiện có hiệu quả nội dung Chỉ thị này.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành có liên quan,
UBND các huyện, thành phố, các tổ chức đoàn thể và các cơ quan, đơn vị đóng
trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Trong quá trình thực
hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan kịp thời gửi về Sở Tài nguyên và Môi
trường để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh./.
Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (B/c);
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (B/c);
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh, UB MTTQVN tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Ban Đảng thuộc Tỉnh ủy;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Các Huyện ủy, Thành ủy;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo Vĩnh Phúc, Đài PT-TH VP,
Cổng TTĐT VP, Công báo tỉnh;
- CV NCTH;
- Lưu VT, NN4.
(Hb)

CHỦ TỊCH

Nguyễn văn Trì
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