UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Số: 1692/SNN-TTBVTV

V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số
06/CT-UBND ngày 22/10/2020 của
UBND tỉnh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tuyên Quang, ngày 04 tháng 11 năm 2020

Kính gửi: Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở.
Hiện nay việc sử dụng các sản phẩm nhựa, nhất là túi nilon khó phân hủy,
sản phẩm nhựa dùng một lần đã và đang để lại những hậu quả về môi trường rất
nghiêm trọng, đã làm ảnh hưởng lớn đến môi trường sinh thái. Nhằm tiếp tục
đẩy mạnh phong trào chống rác thải nhựa trên phạm vi toàn tỉnh, ngày
22/10/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 06/CTUBND về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu rác thải
nhựa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
Để tổ chức thực hiện tốt các nội dung của Chỉ thị, bảo vệ môi trường sống
vànâng cao sức khỏe cộng đồng, Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu các phòng,
đơn vị trực thuộc Sở triển khai thực hiện một số nội dung sau:
1. Trưởng các phòng, Thủ trưởng các đơn vị, cán bộ, đảng viên, công
chức, viên chức và người lao động gương mẫu, tiên phong trong việc thực hiện
giảm thiểu chất thải nhựa, hạn chế tối đa việc sử dụng các sản phẩm nhựa dùng
một lần (gồm túi nilon khó phân hủy, bao gói nhựa thực phẩm, chai lọ nhựa,
ống hút, hộp xốp đựng thực phẩm, cốc và bộ đồ ăn,...); tăng cường sử dụng các
sản phẩm thân thiện với môi trường trong các sinh hoạt hàng ngày... tạo hiệu
ứng để lan toả phong trào "Phòng chống chất thải nhựa" trên địa bàn toàn tỉnh.
2. Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng
một lần, từ năm 2021 gương mẫu, đi đầu thực hiện giảm thiểu chất thải nhựa;
không sử dụng nước uống đóng chai nhựa có dung tích dưới 01 lít và chuyển
sang sử dụng các bình nước thể tích lớn dùng chung, các vật dụng chứa đựng sử
dụng nhiều lần; không sử dụng túi nhựa đựng tài liệu, ống hút nhựa,... trong các
hội nghị, hội thảo, cuộc họp… sử dụng các sản phẩm thay thế như: Cốc thủy
tinh, cốc sứ, vật dụng dễ phân hủy, thân thiện với môi trường.
3. Đến năm 2022, tất cả các phòng, đơn vị trực thuộc Sở không sử dụng
túi nilon khó phân hủy, sản phẩm nhựa dùng một lần trong các cuộc họp, hội
nghị và hoạt động của cơ quan, đơn vị.
4. Bố trí thùng đựng rác thải tại cơ quan, đơn vị để phân loại chất thải nhựa và
các chất thải khác có thể tái chế (giấy nhựa, kim loại, cao su, nilon, thuỷ tinh…),
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không được để lẫn với chất thải hữu cơ dễ phân huỷ. Tùy điều kiện của từng cơ
quan, đơn vị, khuyến khích việc phối hợp với các đơn vị liên quan để thực hiện xử lý
rác thải hữu cơ ngay tại cơ quan, đơn vị nhằm giảm lượng rác thải phải chuyên chở
đến bãi rác, đồng thời tận dụng làm phân bón hữu cơ phục vụ sản xuất nông nghiệp.
5. Giao nhiệm vụ cho các phòng, đơn vị trực thuộc Sở
5.1. Văn phòng Sở
- Tham mưu thực hiện công tác truyền thông, tập huấn để nâng cao nhận
thức cho công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị trực
thuộc Sở về phân loại, thu gom, giảm thiểu chất thải nhựa.
- Hàng năm tổ chức phát động ngày thu gom chất thải nhựa trong các cơ
quan, đơn vị trực thuộc Sở. Theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện văn bản này,
tổng hợp kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở để báo cáo Ủy
ban nhân dân tỉnh trước ngày 10/12 hàng năm.
5.2. Phòng Kế hoạch - Tài chính
Không thẩm định, không đề xuất quyết toán kinh phí mua văn phòng
phẩm có sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần (túi nhựa đựng tài liệu, nước
uống đóng chai dưới 01 lít... ) trong các cuộc họp, hội nghị và các hoạt động của
các phòng, đơn vị trực thuộc Sở.
5.3. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
- Chủ động phối hợp với cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân các
huyện, thành phố; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Tuyên Quang và các cơ
quan có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân sử dụng các
sản phẩm bao bì, các chế phẩm sinh học thân thiện với môi trường thay thế túi nilon,
bao bì khó phân hủy trong sản xuất nông nghiệp; hướng dẫn nhân dân chủ động, tự
giác tham gia thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt và vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau
sử dụng nhằm hạn chế tác hại đến sức khỏe con người, vật nuôi và môi trường.
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu tổng kết, đánh giá
kết quả thực hiện Đề án Bảo vệ môi trường nông thôn trong hoạt động xử lý chất
thải bao bì thuốc BVTV và nâng cao nhận thức, hành động của người dân trong
sử dụng thuốc BVTV giai đoạn 2017 - 2020 theo Quyết định số 366/QĐ-UBND
ngày 25/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Hoàn thành trước ngày 20/01/2021.
5.4. Chi cục Chăn nuôi và Thú y
Tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện thu gom chất thải
nhựa từ bao bì thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y sau sử dụng... để xử lý theo qui định.
5.5. Chi cục Thủy sản
Tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện thu gom chất thải
nhựa trên các ao, hồ, đầm nuôi trồng thủy sản... để xử lý theo qui định.
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5.6. Chi cục Thủy lợi
Tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện thu gom chất thải
nhựa trên các kênh, mương, công trình thủy lợi... để xử lý theo qui định.
5.7. Chi cục Kiểm lâm
Tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện thu gom chất thải
nhựa tại các vườn ươm cây lâm nghiệp, rừng trồng mới... để xử lý theo qui định.
5.8. Chi cục Phát triển nông thôn
Tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân, UBND các xã, đặc biệt là
các xã nông thôn mới tham gia xã hội hóa trong xây dựng bể chứa và thu gom,
xử lý vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, rác thải nhựa...
5.9. Trung tâm Khuyến nông
- Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện, thành phố và
các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập huấn, chuyển
giao cho nông dân các biện pháp kỹ thuật sản xuất nông, lâm nghiệp an toàn, hiệu
quả kỹ thuật chế biến phân hữu cơ từ rác thải hữu cơ và các phụ phẩm nông
nghiệp; Các mô hình canh tác mới, mô hình sản xuất nông nghiệp VietGAP, hữu
cơ... bền vững, thân thiện với môi trường; sản xuất theo qui trình an toàn trong
trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản gắn với bảo vệ môi trường.
- Lồng ghép các chương trình, đề tài, dự án, tập huấn mùa vụ của khuyến
nông để tập huấn cho nông dân về sử dụng thuốc BVTV an toàn, hiệu quả và
hướng dẫn nhân dân thu gom bao bì chứa đựng vật tư, phân bón, thuốcbảo vệ
thực vật, thuốc thú y ... sau sử dụng trong hoạt động sản xuất nông nghiệp.
6. Đề nghị các tổ chức đoàn thể
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để nâng cao nhận thức cho cán
bộ, đoàn viên, hội viên về bảo vệ môi trường, đặc biệt là việc giảm thiểu sử
dụng chất thải nhựa và túi nilon.
Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt các nội dung
trên. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc kịp thời báo cáo về Sở Nông
nghiệp và PTNT để xem xét giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh; (B/c)
- Giám đốc Sở;(B/c)
- Các PGĐ Sở;
- Công đoàn cơ sở;
- Đoàn Thanh niên;
P/hợp
- Hội Cựu chiến binh Sở;
- Lưu: VT, TTBVTV. (LG18)

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đại Thành
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