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           UỶ BAN NHÂN DÂN 

         HUYỆN THANH LIÊM 

   

Số:        /KH-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

       Thanh Liêm, ngày     tháng      năm    

 

KẾ HOẠCH 

Giảm thiểu sử dụng và phòng, chống rác thải nhựa, túi nilon 

trên địa bàn huyện Thanh Liêm 

 

Căn cứ Chỉ thị số 33/CT-TTgngày 20/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa; 

Thực hiện Văn bản số 1574/VPUB-NN&TNMT ngày 24/8/2020 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc thực hiện chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 

20/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch 

giảm thiểu sử dụng và phòng, chống rác thải nhựa, túi nilon trên địa bàn huyện 

Thanh Liêm như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về nguy cơ ô nhiễm rác thải nhựa; Vận 

động, kêu gọi cộng đồng thay đổi hành vi, thói quen sử dụng sản phẩm nhựa, túi 

nilon dùng một lần, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe 

con người và hệ sinh thái, làm thay đổi từ nhận thức thành hành động cụ thể để 

hạn chế việc sử dụng các sản phẩm từ nhựa và nilon thay thế bằng sản phẩm thân 

thiện với môi trường. 

Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư nhận thức được nguy cơ 

ô nhiễm sản phẩm nhựa, túi nilon sử dụng một lần đối với môi trường, hệ sinh 

thái và sức khỏe con người. Đề xuất các giải pháp nhằm hạn chế sử dụng các sản 

phẩm nhựa và nilon trong các hoạt động thường niên tại đơn vị gắn với thói quen 

sinh hoạt và tiêu dùng trong cán bộ, công chức và người lao động. 

Hạn chế việc sử dụng các sản phẩm từ nhựa trong các hoạt động của cơ 

quan đơn vị, thay thế bằng các sản phẩm phù hợp thân thiện mồi trường, góp 

phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ việc sử dụng các sản phẩm từ nhựa và 

nilon. Giảm thiểu ô nhiễm nhựa và nilon, phát huy mọi nguồn lực thực hiện có 

hiệu quả việc ngăn chặn ô nhiễm từ nhựa và nilon. 

II. MỤC TIÊU 

- 100% các đơn vị, cơ quan, tổ chức, đoàn thể trực thuộc Ủy ban nhân dân 

huyện không sử dụng túi nilon khó phân hủy và các sản phẩm nhựa sử dụng một 

lần và hạn chế 80% các sản phẩm nhựa khó phân hủy từ tháng 12 năm 2020. 

- Thay đổi thói quen, giảm dần việc sử dụng túi nilon khó phân hủy sử 

dụng một lần trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; sử dụng các sản phẩm nhựa sử 

dụng một lần và túi nilon khó phân hủy trong sinh hoạt cộng đồng dân cư và hoạt 

động sản xuất kinh doanh dịch vụ từ năm 2021. 

- Tăng cường thu gom, tái chế chất thải nhựa từ hoạt động sử dụng sản 

phẩm nhựa sử dụng một lần và túi nilon khó phân hủy. 

- Giảm thiểu sự phát thải chất thải nhựa trên địa bàn huyện. 
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III. NỘI DUNG TRIỂN KHAI  

3.1. Tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng 

- Tuyên truyền, phổ biển đến công chức, viên chức, người lao động trong 

các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng dân cư, doanh nghiệp 

về tác hại của rác thải nhựa để hạn chế việc sử dụng và thải ra môi trường. 

Khuyến khích sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường; Các biện pháp nhằm 

hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa, túi nilon khó phân hủy tại địa phương. 

- Khuyến khích, hướng dẫn sử dụng các sản phẩm thay thế thân thiện với 

môi trường và giảm thiểu sử dụng đối với sản phẩm nhựa sử dụng một lần và túi 

nilon khó phân hủy đối với từng hộ gia đinh, ở các khu dân cư, chợ, siêu thị, 

trường học... Đưa phong trào phòng chống rác thải nhựa và túi nilonvào nội dung 

sinh hoạt của các tổ chức cơ sở đảng, buổi sinh hoạt tại các khu dân cư, tổ chức 

chính trị... 

- Thực hiện tuyên truyền thông qua các hình thức phối hợp với các cơ quan 

ban, ngành, đoàn thể, đài truyền thanh cấp huyện, cấp xã nhằm nâng cao nhận 

thức của các cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân về nguy cơ ô nhiễm nhựa 

và nilon từ đó dần thay đổi, tiến tới từ bỏ thói quen sử dụng túi nilon khó phân 

hủy, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sản phẩm nhựa dùng một lần. 

- Lồng ghép phát động các chủ đề về tác hại của rác thải nhựa, túi nilon 

khó phân hủy đối với môi trường, hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựạ, túi nilon 

khó phân hủy, thu gom rác thải nhựa, túi niỉon khó phân hủy vào các chiến địch 

ra quân tuyên truyền vào các ngày kỷ niệm về môi trường như: Ngày Môi trường 

thế giới 05/6, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn, Ngày Quốc tế đa dạng sinh 

học 22/5, Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường.  

- Đăng tải các hình ảnh, các nội dung liên quan về tác hại của rác thải nhựa, 

nội dung của Kế hoạch lên Cổng thông tin điện tử của huyện. 

3.2. Giảm thiểu phát sinh chất thải nhựa và túinilon khó phân hủy 

trong sinh hoạt 

Yêu cầu tất cả các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp thực 

hiện Kế hoạch cắt giảm sử dụng túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần, 

đặc biệt tại các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và các hoạt động khác của cơ quan, 

đơn vị, cụ thể: 

+ Không sử dụng nước uống đóng chai nhựa (có thể tích 330ml - 500ml) 

trong công sở và khi tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và các hoạt động 

ngoài trời chuyển sang sử dụng các bình nước thể tích lớn (20 lít) hoặc sử dụng 

các vật liệu khác thân thiện với môi trường. 

+ Không sử dụng cốc nhựa, ống hút nhựa và giảm tối đa việc sử dụng túi ni 

lông khó phân hủy trong các hoạt động mua sắm, vận chuyển tại cơ quan, nơi làm 

việc. 

- Phát động và tổ chức triển khai thường xuyên, liên tục, sâu rộng các 

phong trào thi đua "Hành động để giảm thiểu ô nhiễm nhựa và nilon", mỗi cán 

bộ, công chức, viên chức và người lao động hành động và vận động người thân 

cùng thực hiện "Nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần", thực hiện thay 
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thế dần các sản phẩm nhựa khó phân hủy, dùng một lần, không thân thiện với môi 

trường trong sinh hoạt. 

- Vận động ký cam kết hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa sử dụng một lần và 

túi nilon khó phân hủy giữa các khu dân cư, chợ, trung tâm thương mại với Ủy 

ban nhân dân xã, thị trấn. 

- Vận động, thực hiện mô hình khuyến khích các hình thức sử dụng các sản 

phẩm thay thế sản phẩm nhựa sử dụng một lần và túi nilon khó phân hủy trong 

hoạt động của các Doanh nghiệp; các hoạt động sản xuất nông nghiệp,... 

3.3. Đẩy mạnh việc thu gom, tái chế chất thải nhựa sử dụng một lần và 

túi nilon khó phân hủy 

- Tổ chức các chiến dịch, các đợt ra quân làm vệ sinh môi trường, phân 

loại, thu gom rác thải nhựa và nilon; đồng thời, lồng ghép vào các đợt ra quân cao 

điểm về môi trường như Ngày môi trường thế giới, Chiến dịch làm cho thế giới 

sạch hơn, Tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường, Ngày toàn dân thu gom rác 

thải... 

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

chất thải nhựa khó phân hủy sử dụng một lần và túi nilon khó phân hủy. Tạo điều 

kiện cho các tổ chức, cá nhân thực hiện dịch vụ, thu gom, tái chế chất thải nhựa 

khó phân hủy sử dụng một lần và túi nilon khó phân hủy. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

4.1. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

- Là cơ quan thường trực có trách nhiệm phối hợp với các Cơ quan, ban, 

ngành và đoàn thể tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng, doanh nghiệp về 

tác hại của chất thải từ các sản phẩm nhựa, túi nilon khó phân hủy đối với môi 

trường và khuyến khích sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường. 

- Là cơ quan đầu mối tổng hợp nội dung đăng ký thực hiện các phong trào 

thi đua “Hành động để giảm thiểu ô nhiễm nhựa và nilon” của các cơ quan, đơn 

vị trên địa bàn huyện. 

- Kêu gọi các nhà đầu tư theo hình thức xã hội hóa để đầu tư cơ sở thực 

hiện thu hồi, tái chế chất thải nhựa theo chu trình tuần hoàn, các cơ sở sản xuất 

bao bì thân thiện môi trường. 

- Tổ chức tuyên truyền, vận động các địa phương, đơn vị liên quan đăng ký 

tham gia thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa”, “Nói không với sản phẩm 

nhựa sử dụng một lần”, “Hạn chế sử dụng túi nilon khó phân hủy”. 

-  Phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn xây dựng, hướng dẫn các 

hoạt động thu gom, phân, loại, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đảm 

bảo thu hồi được các sản phẩm nhựa, túi nilon thảỉ bỏ để phục vụ tái chế. 

4.2. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

Tham mưu, bố trí, cân đối nguồn vốn để đảm bảo thực hiện các nội dung 

trong Kế hoạch. Hướng dẫn việc lập dự toán, quyết toán nguồn kinh phí thực hiện 

theo quy định. 

4.3. Phòng Y tế 

- Tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-BYT ngày 29/7/2019 của 

Bộ Y tế về giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế. 
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- Tổ chức tập huấn hướng dẫn thực hiện các nội dung của Chỉ thị đến tất cả 

đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý và các hiệu thuốc, nhà thuốc đóng trên địa bàn. 

- 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 suất, 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 (các nhà hàng, quán bia, giải khát, quán cà phê, đồ án nhanh...) gắn với các 

đợt kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm. 

4.4. Phòng Văn hóa và Thông tin 

Tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên 

truyền phân loại rác thải tại nguồn trên địa bàn các xã, thị trấn. Thực hiện công 

tác tuyên truyền trực quan bằng các nội dung thiết thực, dễ hiểu, phù hợp với 

trình độ văn hóa và nhận thức của mọi đối tượng truyền thông. 

Phối hợp với Đài truyền thanh, Văn phòng HĐND – UBND xây dựng các 

chuyên trang, chuyên mục trên cổng thông tin điện tử của huyện; tăng cường tin 

bài tuyên truyền về tác hại của chất thải nhựa, túi nilon khó phân hủy đối với môi 

trường và khuyến khích sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường. 

4.5. Trung tâm Văn hóa - Thể thao 

Thực hiện triển khai các biện pháp bảo vệ môi trường tại các điểm du lịch 

do huyện quản lý; phát động du lịch vì môi trường xanh, sạch, hạn chế rác thải 

nhựa, túi ni lông; khuyến cáo du khách hạn chế tối đa dùng đồ nhựa một lần, góp 

phần tạo ra phong trào để người dân địa phương, nhân viên ngành du lịch, du 

khách nhận thức tác hại của rác thải nhựa, tiến đến giảm thiểu sử dụng và phát 

sinh rác thải nhựa, ni lông. 

4.6. Phòng Giáo dục và đào tạo 

- Chỉ đạo các đơn vị, trường học tuyên truyền, giáo dục cho học sinh về tác 

hại của việc sử dụng túi nilon khó phân hủy và sản phẩm nhựa sử dụng một lần; 

- Phát động thu gom rác thải nhựa trong học đường; đồng thời, xem xét, bố 

trí các máy lọc nước và ly để học sinh, sinh viên uống nhằm giảm thiểu rác thải 

nhựa từ nước uống đóng chai. 

- Phấn đấu năm 2021, 100% thầy cô giáo và học sinh các trường không sử 

dụng túi nilon khó phân hủy và các sản phẩm nhựa sử dụng một lần. 

4.7. Công an huyện 

Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn tăng cường 

công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường đối 

với các cơ sở đốt, đổ chất thải nhựa và túi nilon khó phân hủy ra môi trường. 

4.8. Đề nghị Uỷ ban MTTQ huyện và các Hội, Đoàn thể 

- Tuyên truyền cho toàn thể hội viên trong hội đoàn thể, trong cộng đồng 

nâng dân cư, nâng cao nhận thức về nguy cơ ô nhiễm nhựa và nilon nhằm thay 

đổi, tiến tới từ bỏ thói quen sử dụng túi nilon khó phân hủy, sản phẩm nhựa khó 

phân hủy, sử dụng một lần (ví dụ như dùng làn, túi giấy để đựng thực phẩm khi đi 

chợ). Xây dựng các Câu lạc bộ, các mô hình, cách làm hay trong thu gom, phân 

loại các sản phẩm đã sử dụng làm từ nhựa, bao bì, túi nilon và vận chuyển đến 



5 

 

nơi xử lý theo Quy định; Khuyến khích cộng đồng đăng ký cam kết tham gia 

phong trào “Phòng chống rác thải nhựa”. 

- Lồng ghép việc thực hiện phân loại rác tại nguồn với chương trình gây 
quỹ ủng hộ của hội bằng việc tận dụng rác có thể tái chế, tái sử dụng. 

4.9. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện nội dung giảm thiểu sử dụng và 

phòng, chống rác thải nhựa, túi nilon trên địa bàn. Tăng cường tuyên truyền nâng 

cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn về tác hại của chất thải túi 

nilon khó phân hủy đối với môi trường và khuyến khích sử dụng các sản phẩm 

thân thiện với môi trường. 

- Vận động người dân, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, trung tâm 

thương mại, siêu thị, chợ, các nhà hàng, quán giải khát, điểm bán thức ăn nhanh 

trên địa bàn quản lý từ bỏ hành vi, thói quen sử dụng túi nilon khó phân hủy, đồ 

nhựa dùng một lần; khuyến khích sử dụng bao bì, túi đựng nhiều lần, các sản 

phẩm dễ phân hủy, có thể tái sử dụng, thân thiện với môi trường. Năm 2021 tổ 

chức vận động ký cam kết hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa sử dụng một lần và túi 

ni lông khó phân hủy với từng hộ gia đình, các khu dân cư, chợ, siêu thị, trung 

tâm thương mại, khu di tích lịch sử, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. 

- Thường xuyên tổ chức ra quân thu gom rác thải nhựa, nilon, vỏ bao bì 

thuốc bảo vệ thực vật trên các tuyến kênh mương nội đồng đưa về các bể tập kết 

xử lý theo quy định. 

- Giám sát các hoạt động thu gom, phân loại, vận chuyển chất thải rắn sinh 

hoạt theo quy định. 

Ủy ban nhân dân huyệnđề nghị các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các đơn 

vị có liên quan, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai, tổ chức thực hiện 

nghiêm túc, có hiệu quả Kế hoạch này; định kỳ gửi báo cáo kết quả thực hiện 6 

tháng đầu năm (trước ngày 15/6 hàng năm) và cả năm (trước ngày 15/12 hàng 

năm) về phòng Tài nguyên & Môi trường để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân 

huyện./. 

 
Nơi nhận: 

- UBND tỉnh; 

- Sở Tài nguyên- Môi trường;    ( Để báo cáo) 

- TTHU, HĐND huyện; 

- Lãnh đạoUBND huyện; 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện;     

- UBND các xã, thị trấn;  

- Lưu: VT; TN&MT. 
 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 
 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lại Thị Ngọc Trâm 
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