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KẾ HOẠCH
Triển khai Đề án “Giảm thiểu ô nhiễm môi trường do chất thải nhựa
trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020-2025” năm 2021

Căn cứ Quyết định số 392/QĐ-UBND ngày 18/02/2020 của UBND tỉnh
Lào Cai phê duyệt Đề án "Giảm thiểu ô nhiễm môi trường do chất thải nhựa
trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020-2025” (gọi tắt là Đề án); Ủy ban nhân
dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án năm 2021, cụ thể như
sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện của Đề án “Giảm
thiểu ô nhiễm môi trường do chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn
2020-2025” năm 2021.
- Xác định các nội dung, nhiệm vụ và phân công rõ trách nhiệm để các cơ
quan, đơn vị, địa phương đảm bảo triển khai hiệu quả Đề án.
2. Yêu cầu
- Việc tổ chức triển khai Kế hoạch phải bám sát vào Đề án, đồng thời vận
dụng linh hoạt, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của đơn vị, địa phương.
- Từng nhiệm vụ, giải pháp được phân công trách nhiệm cụ thể cho các
cấp, các ngành. Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, triển
khai có hiệu quả, bảo đảm tiến độ nhiệm vụ của Đề án.
II. MỤC TIÊU VÀ NỘI DUNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
1. Mục tiêu năm 2021
- 100% cán bộ, công nhân viên, người lao động trong các tổ chức, doanh
nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ được tuyên truyền về tác hại của sản
phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy, từ đó thay đổi nhận thức,
thói quen và chuyển đổi sang sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường
thay thế cho túi ni lông khó phân hủy và sản phẩm nhựa dùng một lần.
- Giảm dần tỷ lệ sử dụng túi ni lông khó phân hủy và các sản phẩm nhựa
dùng một lần trong hoạt động kinh doanh, dịch vụ và sinh hoạt của người dân.
2. Nội dung triển khai thực hiện
2.1. Tăng cường năng lực quản lý nhà nước trong giảm thiểu chất thải
nhựa sử dụng một lần:
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Đẩy mạnh hoạt động tập huấn, tuyên truyền nâng cao nhận thức về tác hại
của chất thải nhựa, đưa ra các giải pháp nhằm hạn chế tiêu dùng, tiến tới loại bỏ
các sản phẩm nhựa và túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt, sản xuất, kinh
doanh dịch vụ, tập trung vào các đối tượng: Hệ thống giáo dục; các cơ sở sản
xuất, kinh doanh, dịch vụ trong lĩnh vực du lịch, giao thông vận tải, cơ sở y tế và
cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh.
Tiếp tục nghiên cứu xây dựng chính sách khuyến khích đầu tư loại hình sản
xuất sản phẩm thân thiện với môi trường thay thế sản phẩm nhựa và túi ni lông
khó phân hủy; hỗ trợ giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm thay thế thân thiện với môi
trường; khuyến khích chuyển dịch mô hình tăng trưởng trên cơ sở nền kinh tế
tuần hoàn theo nguyên tắc giảm tiêu thụ, gia tăng tái chế và tái sử dụng nhựa; đề
xuất cơ chế quản lý, xử lý chất thải rắn, bao gồm chất thải nhựa trên nguyên tắc
người phát sinh ra chất thải phải trả tiền thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý.
Tăng cường quản lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị và nông thôn. Xây dựng
quy định về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Nghiêm cấm tình trạng đổ rác ra sông, suối, ao, hồ. Hạn chế tối đa khối lượng
rác chôn lấp.
2.2. Giảm thiểu sản phẩm nhựa và túi ni lông khó phân hủy trong sản
xuất, kinh doanh:
Tiếp tục triển khai ký cam kết "Giảm dần, tiến tới nói không với sản phẩm
nhựa và túi nilông khó phân hủy" đối với các doanh nghiệp sản xuất, doanh
nghiệp phân phối (đồ nhựa, bao bì bằng nhựa, hộp xốp,…).
Từng bước nghiên cứu gắn kết các doanh nghiệp sản xuất với doanh nghiệp
phân phối, kinh doanh trong công tác bảo vệ môi trường, giảm thiểu sử dụng sản
phẩm nhựa, bao bì từ khâu sản xuất đến tiêu thụ, hướng đến các sản phẩm thân
thiện với môi trường.
Vận động các cơ sở, doanh nghiệp hoạt động công nghiệp, các chợ, siêu
thị, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh chuyển đổi thói quen sử dụng sản
phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy bằng các sản phẩm làm từ
chất liệu thân thiện với môi trường, túi sử dụng nhiều lần; cam kết phân loại, thu
hồi, tái chế, tái sử dụng sản phẩm nhựa và túi ni lông khó phân hủy.
2.3. Giảm thiểu tiêu thụ, thải bỏ, tăng cường thu hồi, tái chế, tái sử dụng
sản phẩm nhựa và túi nilông khó phân hủy:
Các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh tiếp tục quán triệt không
sử dụng nước uống đóng chai nhựa, các sản phẩm nhựa dùng một lần trong hoạt
động của cơ quan và các cuộc họp, hội nghị, hội thảo.
Tiếp tục vận động ký cam kết giảm thiểu, tiến tới không sử dụng, thải bỏ
sản phẩm nhựa và túi ni lông khó phân hủy tại các trường học, tòa nhà, khu dân
cư, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ với UBND xã, phường, thị trấn.
Tổ chức và thực hiện các biện pháp kỹ thuật để thu gom chất thải nhựa trên
các sông, suối, kênh, mương; từng bước xã hội hóa các hoạt động thu gom, xử lý
chất thải nhựa trên sông, suối và các ao, hồ trong khu đô thị, khu dân cư.
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Xây dựng tối thiểu 04 mô hình điểm “Tổ phụ nữ thu gom, phân loại, xử lý
rác thải nhựa” tại thị xã Sa Pa và thành phố Lào Cai. Hướng dẫn xây dựng 12
mô hình “Khu dân cư tự quản về bảo vệ môi trường, giảm thiểu rác thải nhựa”
trên địa bàn 03 huyện, thị xã: Bảo Thắng, Bắc Hà, Sa Pa, gắn tiêu chí vệ sinh
môi trường trong việc bình xét, công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa” và
“Khu dân cư văn hóa” tại khu dân cư.
Duy trì, nhân rộng mô hình “Chợ dân sinh giảm thiểu rác thải nhựa” tại
các địa phương trên địa bàn tỉnh. Khuyến khích người dân chuyển đổi thói quen
tiêu dùng (không dùng các sản phẩm nhựa như ống hút, thìa cốc, chai nước lọc,
hộp xốp, bao bì nhựa,…) thay thế bằng các sản phẩm làm từ chất liệu thân thiện
với môi trường, tự mang theo túi đựng sử dụng nhiều lần khi đi mua sắm.
Tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình “Tuổi trẻ Lào Cai chung tay
chống rác thải nhựa”.
2.4. Đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật; áp dụng tiến bộ khoa học trong xử lý
chất thải nhựa
Đẩy mạnh công tác nghiên cứu công nghệ tiên tiến tái chế chất thải nhựa và
túi ni lông khó phân hủy. Khuyến khích sử dụng sản phẩm tái chế từ chất thải
nhựa và túi ni lông khó phân hủy làm các vật liệuxây dựng các công trình công
cộng (nếu phù hợp).
Triển khai hiệu quả hoạt động đánh giá trình độ công nghệ, thiết bị của các
doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn tỉnh; rà soát, theo dõi và quản lý các công
nghệ và thiết bị của các doanh nghiệp sản xuất, kiên quyết loại bỏ những công
nghệ, thiết bị lạc hậu, kém hiệu quả, gây ô nhiễm môi trường.
Thúc đẩy đổi mới, sáng tạo và chuyển giao công nghệ sản xuất vật liệu thân
thiện với môi tường nhằm thay thế nhựa trong sản xuất, kinh doanh; thúc đẩy,
hỗ trợ các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ liên quan đến tái chế và
xử lý chất thải nhựa; thẩm định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia liên quan đến tái
chế và xử lý chất thải nhựa.
Tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ hoạt động phân loại chất thải rắn sinh
hoạt tại nguồn; cải tạo nâng cấp các bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt tại các
huyện, thị xã đảm bảo yêu cầu vệ sinh môi trường.Duy trì hoạt động có hiệu quả
nhà máy xử lý rác thải thành phố Lào Cai.
III. Kinh phí thực hiện Đề án năm 2021
Tổng kinh phí năm 2021: 4.388 triệu đồng. Trong đó:
- Ngân sách sự nghiệp môi trường tỉnh: 738 triệu đồng, chi cho các hoạt
động:
+ Hội nghị tuyên truyền cho đối tượng gồm: Giáo viên trong hệ thống giáo
dục; các cơ sở y tế, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ trong lĩnh vực du lịch,
giao thông vận tải, thương mại.
+ In áp phích, băng rôn tuyên truyền tại các chợ, UBND các xã, phường,
thị trấn….
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+ Ra quân các đợt cao điểm tuyên truyền giảm thiểu ô nhiễm môi trường
do chất thải nhựa.
+ Giám sát việc thực hiện các cơ chế, chính sách của Nhà nước về phong
trào chống rác thải nhựa tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cộng đồng dân
cư.
- Ngân sách sự nghiệp môi trường cấp huyện: 300 triệu đồng chi cho hoạt
động: Hội nghị tuyên truyền, tập huấn cho cộng đồng dân cư thuộc thành phố
Lào Cai và thị xã Sa Pa.
- Quỹ Bảo vệ môi trường (nguồn thu của Quỹ BVMT năm 2021): 2.550
triệu đồng, chi cho các hoạt động:
+ Hoạt động tuyên truyền cho học sinh, sinh viên, các khu vực chợ.
+ Tổ chức cuộc thi sáng kiến về môi trường.
+ Tổ chức chương trình Tuổi trẻ Lào Cai chung tay chống rác thải nhựa.
- Nguồn xã hội hóa: 800 triệu đồng, chi cho các hoạt động: Xây dựng các
mô hình; Xây dựng các đề tài nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ liên
quan đến sản phẩm thân thiện với môi trường.
(Khái toán kinh phí tại phụ lục kèm theo)
Các ngành, đơn vị, địa phương căn cứ vào các nhiệm vụ được giao tại Kế
hoạch này lập dự toán chi tiết gửi Sở Tài chính. Sở Tài chính thẩm định và trình
UBND tỉnh xem xét, quyết định bố trí kinh phí cho các ngành, đơn vị, địa
phương triển khai thực hiện Đề án.
Lưu ý: Đối với các nhiệm vụ thuộc Đề án nhưng các đơn vị được giao chủ
trì chưa đề xuất kinh phí thực hiện trong dự toán chi ngân sách năm 2021 hoặc
các nhiệm vụ đề xuất ngoài danh mục được phê duyệt của Đề án giai đoạn 2020
- 2025 đã được phê duyệt, yêu cầu các đơn vị chủ trì rà soát sự cần thiết và chủ
động cân đối trong dự toán chi ngân sách năm 2021 đã được UBND tỉnh giao tại
Quyết định số 4389/QĐ-UBND ngày 08/12/2020 hoặc có kế hoạch huy động
nguồn xã hội hóa và các nguồn vốn hợp pháp khác ngoài ngân sách nhà nước để
triển khai thực hiện.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trách nhiệm chung
- Các sở, ngành, UBND các huyện thành phố và các đơn vị có liên quan
tiếp tục chỉ đạo, kiểm tra, giám sát thực hiện Đề án theo ngành/lĩnh vực; triển
khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 20/10/2020 của UBND
tỉnh Lào Cai về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất
thải nhựa trên địa bàn tỉnh; triển khai ký cam kết thực hiện phong trào "Nói
không với sản phẩm nhựa và túi ni lông khó phân hủy". Nghiên cứu, triển khai
các sáng kiến giảm thiểu sử dụng túi ni lông và sản phẩm nhựa; tăng cường hoạt
động thu gom, tái chế, tái sử dụng chất thải nhựa theo ngành, lĩnh vực, địa
phương quản lý.

4

- Triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ theo lĩnh vực, địa bàn quản
lý và quyết định phân công của Ban Chỉ đạo triển khai Đề án tại Quyết định số
4431/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của UBND tỉnh Lào Cai.
- Các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác xã hội hóa nguồn kinh phí
thực hiện các chương trình, nhiệm vụ trong Đề án.
2.2. Trách nhiệm cụ thể
Ngoài trách nhiệm chung được phân công ở Mục 1 phần này, đề nghị Ủy
ban MTTQVN tỉnh Lào Cai, các sở, ngành, tổ chức chính trị xã hội, UBND cấp
huyện, các đơn vị có liên quan thực hiện nhiệm vụ cụ thể sau:
2.1. Sở Tài nguyên và Môi trường
- Chủ trì, phối hợp với các thành viên Ban Chỉ đạo theo dõi, đôn đốc, kiểm
tra việc thực hiện Đề án của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Định kỳ báo cáo
kết quả về Ban Chỉ đạo.
- Theo dõi, giám sát, có thông báo hoặc văn bản gửi các cơ quan, đơn vị,
địa phương triển khai thực hiện các yêu cầu, ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo;
tổng hợp các ý kiến phản ánh, kiến nghị những khó khăn, vướng mắc trong triển
khai Đề án đề xuất Ban Chỉ đạo để có giải pháp xử lý kịp thời.
- Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác quản lý
chất thải của Trung ương và địa phương để đề xuất sửa đổi theo hướng coi chất
thải, rác thải nhựa là tài nguyên; thúc đẩy phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn;
thực hiện tốt việc giảm thiểu, phân loại chất thải tại nguồn, thu gom, tái sử dụng,
tái chế, xử lý chất thải (bao gồm chất thải nhựa). Kịp thời tham mưu điều chỉnh
các mục tiêu, nhiệm vụ Đề án phù hợp với chủ trương, chỉ đạo của Trung ương
(trường hợp cần thiết).
- Lồng ghép nội dung tuyên truyền ô nhiễm môi trường do chất thải nhựa
và các giải pháp giảm thiểu, sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường
vào hoạt động tuyên truyền, tập huấn thường niên của đơn vị.
- Tổng hợp các mô hình, điển hình tiên tiến; các tổ chức, đơn vị, địa
phương vi phạm chuyển Văn phòng UBND tỉnh đăng công khai trên Cổng Thôn
tin điện tử tỉnh.
2.2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về tác hại của
chất thải nhựa nói chung, chất thải nhựa là vỏ bao bì chứa đựng thuốc bảo vệ
thực vật, vỏ vắc xin tiêm phòng cho đàn gia súc gia cầm sau sử dụng nói riêng;
tuyên truyền Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT về quản lý chất thải nguy hại;
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; văn bản số 5945/UBND-NLN ngày 12/12/2017 của UBND tỉnh Lào
Cai về hướng dẫn thu gom, vận chuyển, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau
sử dụng trên địa bàn tỉnh… Đảm bảo 100% vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật,
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thuốc thú ý, thủy sản, thức ăn chăn nuôi, phân bón, giống cây trồng, màng phủ,
vỏ bầu… được phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định.
- Xây dựng tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn thu gom, phân loại, xử lý chất
thải nhựa trong nông nghiệp, lâm nghiệp, chăn nuôi, thú y, thủy sản. Khuyến
khích, hướng dẫn ứng dụng các biện pháp kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp
để hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa (màng phủ ni lông).
- Vận động các tổ chức, cá nhân tham gia xã hội hóa trong công tác xây
dựng bể chứa và thu gom bao bì sau sử dụng.
2.3. Sở Khoa học và Công nghệ
- Thẩm định chặt chẽ công nghệ đối với các dự án đầu tư có liên quan đến
tái chế, sử dụng sản phẩm nhựa khó phân hủy. Đánh giá trình độ công nghệ,
thiết bị của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, đề xuất loại bỏ những công nghệ,
thiết bị lạc hậu, kém hiệu quả tác động xấu đến môi trường.
- Đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy hoạt động phát triển công nghệ,
chuyển giao công nghệ tiên tiến trong việc tái chế, xử lý chất thải nhựa; thúc đẩy
nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn lực khoa học và công nghệ trên địa bàn
tỉnh. Hỗ trợ thực hiện các biện pháp nhằm đẩy mạnh, đổi mới hoạt động nghiên
cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, chuyển giao công nghệ sản xuất các
sản phẩm thân thiện với môi trường thay thế sản phẩm nhựa khó phân hủy.
- Tổ chức thẩm định và công nhận sáng kiến, cải tiến kỹ thuật cho các tổ
chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh có sáng kiến về lĩnh vực môi trường trọng tâm là
việc tái chế, xử lý chất thải nhựa.
2.4. Sở Công Thương
- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 08/CT-BCT ngày
15/7/2019 của Bộ Công thương về việc tăng cường các biện pháp giảm thiểu
chất thải nhựa trong ngành công thương.
- Nghiên cứu đề xuất các chính sách ưu đãi, hỗ trợ, khuyến khích việc kinh
doanh, sử dụng các sản phẩm thân thiện môi trường thay thế sản phẩm nhựa và
túi ni lông khó phân hủy. Triển khai công tác tuyên truyền, tổ chức ký cam kết
đồng thời đưa ra các hình thức xử lý đối với doanh nghiệp sản xuất, phân phối,
các các tổ chức bán lẻ (siêu thị, trung tâm thương mại, chợ) không có kế hoạch
giảm sử dụng sản phẩm nhựa và túi ni lông khó phân hủy. Lựa chọn tổ chức bán
lẻ triển khai thí điểm cơ chế thu phí hoặc đặt cọc, hoàn trả đối với các bao bì,
chai nhựa và sản phẩm nhựa dùng một lần, xem xét, nhân rộng đối với các cơ sở
trong hệ thống do ngành quản lý.
- Phối hợp với Quỹ Bảo vệ môi trường tổ chức tuyên truyền, vận động các
doanh nghiệp sản xuất, phân phối, siêu thị, trung tâm thương mại, chợ… thuộc
ngành quản lý về tác hại của rác thải nhựa; tổ chức ký cam kết hành động chống
chất thải nhựa, giảm thiểu tiến tới loại bỏ chất thải nhựa, túi nilông theo lộ trình
của Đề án.
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- Tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan (Sở Tài nguyên và Môi
trường, Sở Khoa học và Công nghệ, các địa phương…) thực hiện các giải pháp
và hoạt động nhằm thúc đẩy giảm phát thải chất thải nhựa.
- Đẩy mạnh công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý đối với các đơn vị sản
xuất, kinh doanh sản phẩm nhựa và túi ni lông theo quy định hiện hành.
2.5. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính
Cân đối, trình UBND tỉnh bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước cho các
ngành, địa phương đảm bảo thực hiện các chương trình, nhiệm vụ đề ra trong
năm 2021.
2.6. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- Phát động phong trào “chống chất thải nhựa” trong lĩnh vực văn hóa thể
thao và du lịch trên địa bàn tỉnh. Tuyên truyền, vận động giảm thiểu ô nhiễm
môi trường do chất thải nhựa lồng ghép với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây
dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.
- Tuyên truyền, vận động các cơ sở lưu trú, nhà hàng, khách sạn, khu du
lịch… thuộc lĩnh vực ngành quản lý ký cam kết không sử dụng sản phẩm nhựa,
đồ dùng bằng nhựa, bát đĩa thìa nhựa, túi nilông sử dụng một lần trong hoạt
động kinh doanh, dịch vụ, ăn uống, thay thế bằng các sản phẩm thân thiện với
môi trường, sử dụng nhiều lần. Thực hiện việc giảm thiểu, tiến tới loại bỏ sản
phẩm nhựa dùng một lần theo mục tiêu Đề án.
- Các khu du lịch, khu danh lam thắng cảnh, khu di tích lịch sử, khách sạn,
cơ sở lưu trú, xe bus và xe ô tô khách... tăng cường tuyên truyền Quảng bá các
hình thức sử dụng các sản phẩm thay thế sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni
lông.
2.7. Sở Giáo dục và Đào tạo
- Các cơ sở giáo dục phát động phong trào “Nói không với sản phẩm nhựa
dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy”. Tổ chức các cuộc thi về chủ đề bảo
vệ môi trường như: thi làm đồ dùng giảng dạy, học tập từ vật liệu phế thải sinh
hoạt; sử dụng vật liêu thay thế đồ dùng bằng nhựa, đặc biệt là nhựa tái chế; thi
viết về giáo dục bảo vệ môi trường… Xây dựng mô hình trường học xanh sạch
đẹp phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương và gắn liền với phong trào
“Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
- Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng việc tích hợp nội dung giáo
dục bảo vệ môi trường, giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, giảm
thiểu ô nhiễm môi trường do chất thải nhựa vào các môn học chính khóa và hoạt
động ngoại khóaở tất cả các bậc học, đồng thời tổ chức kiểm tra, đánh giá kết
quả thực hiện của các đơn vị. Tuyên truyền thu gom, loại bỏ sản phẩn nhựa và
túi ni lông khó phân hủy nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường; thực hiện tốt
phân loại rác thải tại gia đình và cộng đồng; khuyến khích sử dụng các sản phẩm
thay thế thân thiện với môi trường.
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2.8. Sở Y tế
- Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 08/CT-BYT ngày
29/7/2019 của Bộ Y tế về giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế. Chỉ đạo
các cơ sở y tế công lập và tư nhân tăng cường sử dụng thuốc bằng đường uống;
sử dụng các vật dụng, vật tư, thiết bị y tế, bao bì, dụng cụ gói, chứa, đựng thuốc,
hóa chất làm từ vật liệu thân thiện với môi trường hoặc có thể tái sử dụng trong
quá trình khám, chẩn đoán, điều trị, trong hoạt động kiểm nghiệm, kiểm định,
kinh doanh dược, mỹ phẩm và các hoạt động chuyên môn nhằm giảm phát sinh
chất thải nhựa. Nhân rộng mô hình giảm thiểu chất thải nhựa tại các cơ sở y tế
trên địa bàn tỉnh.
- Tăng cường triển khai các hoạt động kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm
các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trong
lĩnh vực thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải, trong đó có chất thải nhựa.
- Tổ chức tuyên truyền tập huấn nâng cao nhận thức về tác hại của chất thải
nhựa; phổ biến các cách thức giảm thiểu sử dụng các sản phẩm nhựa khó phân
hủy; giới thiệu các sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường, tái sử dụng
nhiều lần cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.
2.9. Sở Giao thông vận tải - Xây dựng
- Tổ chức tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức về tác hại của chất
thải nhựa cho các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ trong lĩnh vực giao thông,
vận tải.
- Chỉ đạo các doanh nghiệp trong ngành, các dơn vị kinh doanh vận tải cam
kết chung tay giảm thiểu rác thải nhựa bằng các hành động thiết thực như thành
lập liên minh nói không với túi ni lông và các sản phẩm nhựa dùng một lần; đẩy
mạnh các hoạt động thu hồi, tái chế, tái sử dụng túi ni lông và sản phẩm nhựa
dùng một lần…; vận động, khuyến khích người tiêu dùng, sử dụng tự mang bao
bì, túi đựng có thể sử dụng nhiều lần; sử dụng sản phẩm thân thiện với môi
trường; thực hiện tốt việc phân loại chất thải tại nguồn đặc biệt tại các bến xe,
phương tiện vận tải hành khách…
- Khuyến khích các nhà đầu tư sử dụng cácvật liệu tái chế từ chất thải nhựa
làm vật liệu xây dựng các công trình công cộng (nếu phù hợp).
2.10. Sở Thông tin và Truyền thông
Xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền Đề án. Định hướng công tác
tuyên truyền, đưa nội dung tuyên truyền của Đề án vào Hội nghị giao ban báo
chí định kỳ hàng tháng. Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, Cổng TTĐT,
Trung tâm Văn hóa, Thể thao truyền thông các huyện, thị xã, thành phố tăng
cường công tác thông tin, tuyên truyền về Đề án; xây dựng các chuyên trang,
chuyên mục, phóng sự, tin bài về công tác BVMT, phân loại, thu gom, vận
chuyển, xử lý, giảm thiểu sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần…
2.11. Văn phòng UBND tỉnh
Xây dựng và duy trì chuyên trang về phòng chống chất thải nhựa trên Cổng
thông tin điện tử của tỉnh, gồm các kênh tin: Tin tức, video, hình ảnh, văn bản
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hướng dẫn; thường xuyên thu thập, biên tập, cập nhật thông tin, bài, hình ảnh, cơ
sở dữ liệu, video, clip tuyên truyền về Đề án nhằm thông tin, tuyên truyền về
tình hình triển khai, kết quả thực hiện Đề án ở các cấp, ngành, địa phương, tổ
chức, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh.
2.12. Công an tỉnh
Phổ biến, tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ các đơn vị về tác hại
của chất thải nhựa. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, Công an các huyện,
thị xã, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, đấu tranh, xử lý
nghiêm các vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các sơ sở sản xuất,
kinh doanh, dịch vụ, xử lý chất thải nhựa và túi ni lông khó phân hủy.
2.13. Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh; Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh
- Xây dựng cơ chế cho vay vốn ưu đãi theo quy định đối với hoạt động thu
gom, tái chế và xử lý các sản phẩm nhựa và túi ni lông khó phân hủy đã qua sử
dụng, sản xuất các loại túi đựng hàng và túi ni lông thân thiện môi trường trên
địa bàn tỉnh.
- Quỹ Bảo vệ môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức
Cuộc thi sáng kiến môi trường - Chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh; triển khai
chương trình “Chống rác thải nhựa tại 05 điểm chợ trên địa bàn tỉnh”, gồm:
Thành phố Lào Cai và 4 huyện: Văn Bàn, Mường Khương, Si Ma Cai, Bảo Yên;
triển khai chương trình “Tuổi trẻ Lào Cai chung tay chống rác thải nhựa”.
- Hướng dẫn các đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh tiếp cận nguồn
tài trợ, vốn vay ưu đãi của Quỹ Bảo vệ môi trường.
2.14. UBND các huyện, thị xã, thành phố
- Tăng cường công tác tham mưu, chỉ đạo từ cấp huyện xuống cơ sở đẩy
mạnh hoạt động tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức phong phú (tổ
chức, lồng ghép trong các hội nghị, hoạt động của cơ quan, đơn vị; ký cam kết
giảm thiểu chất thải nhựa; tuyên truyền tại khu dân cư, tổ dân phố, treo băng
zôn, áp phích, phát loa phát thanh,…).
- Chỉ đạo, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội trên
địa bàn xây dựng các 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, thu gom chất thải nhựa trên các sông, suối, kênh, mương; thay đổi
hành vi, hình thành thói quen sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường trong
sinh hoạt hàng ngày (sử dụng làn đi chợ, túi đựng thực phẩm tự hủy sinh học,
mang theo hộp đựng thực phẩm…). Tiến tới xây dựng các mô hình điểm về “Nói
không với rác thải nhựa”; "tuyến phố không rác thải nhựa"; “Nhà nhà hạn chế
sản phẩm nhựa, người người phòng chống ô nhiễm rác thải nhựa, xã hội tiến
đến nói không với rác thải nhựa”, từ đó đánh giá, xem xét nhân rộng tại các địa
phương trên địa bàn tỉnh.
- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tiếp tục triển khai ký cam kết
giảm sử dụng, thải bỏ sản phẩm nhựa và túi nilông khó phân hủy. Bước đầu tập
trung vào các cửa hàng bán lẻ, chợ dân sinh, quán nước, tiểu thương... và tiến tới
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triển khai đến toàn thể cộng đồng dân cư trên địa bàn, trọng điểm là Thành phố
Lào Cai, thị xã Sa Pa.
- Nghiên cứu, học tập kinh nghiệm và triển khai thực hiện phân loại chất
thải tại nguồn. Tăng cường năng lực, hiệu quả công tác thu gom, xử lý chất thải;
thực hiện thu gom và xử lý riêng các loại chất thải đã được phân loại (bao gồm
cả chất thải nhựa).
- Bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước cho công tác tuyên truyền,
kiểm tra, giám sát, khen thưởng. Thông qua các hoạt động kiểm tra cần đánh
giá, lựa chọn tổ chức, cá nhân, cộng đồng thực hiện tốt Đề án, có thành tích
trong phong trào chống nhựa để khen thưởng, nhân rộng. Đồng thời có hình
thức xử lý, công khai thông tin đối với cá nhân vi phạm.
- Riêng thành phố Lào Cai và thị xã Sa Pa tổ chức triển khai tuyên truyền
tập huấn nâng cao nhận thức về tác hại của chất thải nhựa; phổ biến các cách
thức giảm thiểu sử dụng các sản phẩm nhựa khó phân hủy; giới thiệu các sản
phẩm thay thế thân thiện với môi trường, tái sử dụng nhiều lần cho cộng đồng
dân cư.
2.15. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai và các tổ
chức thành viên
- Đề nghị Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai đồng hành với các cấp,
các ngành trong việc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và giám sát thực hiện Đề
án, phản biện xã hội góp phần đưa các chủ trương, cơ chế chính sách về giảm
thiểu ô nhiễm môi trường do chất thải nhựa vào cuộc sống. Thành lập đoàn giám
sát việc triển khai và kết quả thực hiện Đề án.
- Tổ chức các hội nghị tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu rõ tác hại của
chất thải nhựa và thay đổi hành vi, sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi
trường; gắn kết các hoạt động tuyên truyền chống chất thải nhựa, túi ni lông với
việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới; đô
thị văn minh”. Vận động xây dựng 09 mô hình khu dân cư tự quản về bảo vệ
môi trường, giảm thiểu rác thải nhựa trên địa bàn 03 huyện/thị: Bảo Thắng, Bắc
Hà và thị xã Sa Pa. Hướng dẫn các khu dân cư bổ sung vào hương ước, quy ước
thôn, bản, tổ dân phố gắn tiêu chí vệ sinh môi trường trong việc bình xét, công
nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa” và “Khu dân cư văn hóa”.
- Hội Liên hiệp Phụ nữ xây dựng 04 mô hình điểm “Tổ phụ nữ thu gom,
phân loại, xử lý rác thải nhựa” và hỗ trợ mua thùng đựng rác tại thị xã Sa Pa và
thành phố Lào Cai. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, vận động hội viên
phụ nữ tích cực tham gia hưởng ứng phong trào, thay đổi thói quen không sử
dụng các sản phẩm nhựa và túi nilong khó phân hủy trong sinh hoạt, khuyến
khích dùng các loại túi, làn sử dụng nhiều lần khi đi chợ, mua sắm.
- Tỉnh đoàn Lào Cai chỉ đạo các huyện đoàn, thành đoàn thành lập đội
tuyên truyền viên, tình nguyện viên để tuyên truyền trong cộng đồng thực hiện
tốt công tác bảo vệ môi trường, giảm thiểu ô nhiễm do rác thải nhựa. Tổ chức
các đợt ra quân cao điểm về phòng chống chất thải nhựa. Phát động cuộc vận
động“Tuổi trẻ Lào Cai nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần” và ra quân
đợt cao điểm tuyên truyền phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn. Tổ chức
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hội nghị tập huấn kỹ năng tuyền truyền về phong trào chống rác thải nhựa và
chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong thanh niên.
2.16. Các đơn vị thực hiện nhiệm vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất
thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh
- Thực hiện thu gom, phân loại, vận chuyển, xử lý rác thải theo đúng quy
định.
- Tuyên truyền, vận động cơ sở kinh doanh dịch vụ, tổ chức, cá nhân thực
hiện tốt việc phân loại rác tại nguồn trong đó có rác thải nhựa.
- Thực hiện kiểm tra, giám sát, đánh giá hoạt động của công nhân trong
việc thu gom, phân loại rác tại nguồn (trong đó có chất thải nhựa). Kịp thời
phản ánh với UBND cấp huyện việc người dân, các cơ sở sản xuất kinh doanh,
dịch vụ, lưu trú không chấp hành đúng quy định về thời gian đổ rác, không phân
loại rác tại nguồn để có biện pháp tuyên truyền, vận động, xử lý kịp thời.
3. Chế độ báo cáo
3.1. Nội dung báo cáo: Đánh giá tình hình triển khai thực hiện Đề án năm
2021, những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân,
đề xuất nhiệm vụ triển khai Đề án năm tiếp theo. Đồng thời bình xét, tuyên
dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả, các
sáng kiến của các tập thể (xã, phường, thị trấn, cộng đồng, dân cư...), từ đó đề
xuất UBND tỉnh xem xét, nhân rộng mô hình.
3.2. Thời gian báo cáo:
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND cấp huyện: Trước ngày 15/11/2021
báo cáo đánh giá việc triển khai thực hiện Đề án năm 2021. Trước ngày
30/11/2021, các đơn vị có trách nhiệm báo cáo kết quả triển khai Đề án về
UBND tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để tổng hợp.
- Sở Tài nguyên và Môi trường: Tổng hợp báo cáo đánh giá tình hình triển
khai thực hiện Đề án năm 2021 gửi Ban Chỉ đạo trước ngày 15/12/2021.
Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Giảm thiểu ô nhiễm môi
trường do chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020-2025” năm
2021, đề nghị thủ trưởng các ngành, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai
thực hiện./.
Nơi nhận:
- TT. TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ VN và các Đoàn thể tỉnh;
- Ban Tuyên giáo tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành;
- Các cơ quan TW trên địa bàn;
- Đài PT-TH tỉnh; Báo Lào Cai;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các đơn vị thu gom xử lý rác thải;
- Các thành viên BCĐ (QĐ số 4431/QĐUBND ngày 27/12/2019);
- CVP, PCVP3;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, TH3, KT1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Trọng Hài
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