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CHỈ THỊ 

Về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu  

rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

 

 Ô nhiễm nhựa đang trở thành là vấn đề thách thức trên toàn cầu. Hằng năm 

lượng rác thải nhựa do con người thải ra đủ để phủ kín 4 lần diện tích bề mặt trái 

đất. Rác thải nhựa rất khó phân hủy, thậm chí có nhiều loại thời gian phân hủy trên 

500 năm, đang hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường 

sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia. 

Tại tỉnh Tuyên Quang, chất thải nhựa đang ngày càng gia tăng đáng kể, gây 

ra những tác động tiêu cực đến môi trường, đến đời sống, sức khỏe của nhân dân 

và sự phát triển kinh tế - xã hội. Hưởng ứng phong trào “Phòng chống chất thải 

nhựa” do Thủ tướng Chính phủ phát động; phong trào“Tuyên Quang chung tay 

xử lý rác thải và chống rác thải nhựa” do Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát động, Ủy 

ban nhân dân tỉnh Chỉ thị: 

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, 

dịch vụ và nhân dân trên địa bàn triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

a) Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong các 

cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh phải thực sự gương mẫu, tiên phong trong giảm 

thiểu chất thải nhựa bằng các hoạt động thiết thực, cụ thể: Sử dụng các loại túi, 

giỏ dùng nhiều lần khi đi mua sắm; sử dụng vật dụng bằng giấy, gỗ, vật liệu thân 

thiện với môi trường để thay thế dần các đồ vật làm từ nhựa sử dụng một lần; 

vận động người thân, gia đình hạn chế sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa dùng 

một lần, tăng cường sử dụng sản phẩm dễ phân hủy, thân thiện với môi trường 

trong sinh hoạt hằng ngày. 

b) Từ tháng 11 năm 2020, tất cả các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị-xã 

hội trên địa bàn tỉnh hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần; từ năm 2021 

không sử dụng nước uống đóng chai nhựa có dung tích dưới 1.000 ml, ống hút 

nhựa, chuyển sang sử dụng các bình nước thể tích lớn dùng chung, các vật dụng 

chứa đựng sử dụng nhiều lần, vật dụng dễ phân hủy, thân thiện với môi trường. 

Đến năm 2022, tất cả các cơ quan, đơn vị nhà nước, trường học, đơn vị lực 

lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh không sử dụng túi ni lông khó phân hủy, sản 

phẩm nhựa dùng một lần trong các cuộc họp, hội nghị và hoạt động của cơ quan. 

c) Các cơ quan, đơn vị bố trí thùng rác để phân loại rác thải nhựa ngay tại 

nguồn, chất thải nhựa và các chất thải khác có thể tái chế không được để lẫn với 
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chất thải hữu cơ; khuyến khích xây dựng và thực hiện các mô hình kiểu mẫu để 

làm cơ sở nhận rộng cho các cơ quan đơn vị trong địa bàn tỉnh. 

d) Đẩy mạnh truyền thông, nhân rộng, áp dụng hiệu quả các mô hình giảm 

thiểu, phân loại thu gom chất thải nhựa, túi ni lông; nâng cao vai trò, trách nhiệm 

của cộng đồng, doanh nghiệp và người dân trong hoạt động giảm thiểu phát thải 

chất thải nhựa, phân loại, thu gom, tái sử dụng, tái chế, xử lý chất thải nhựa. 

đ) Xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện mục tiêu đến năm 2022 các cơ 

quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, cửa hàng, chợ, siêu thị, 

khu du lịch trên địa bàn tỉnh không sử dụng túi ni lông, đồ nhựa dùng một lần; tổ 

chức và thực hiện các biện pháp kỹ thuật để thu gom, xử lý chất thải nhựa trên 

các sông, suối và ao, hồ, trong khu đô thị, khu dân cư; xã hội hóa các hoạt động 

thu gom, xử lý chất thải nhựa. 

2. Sở Tài nguyên và Môi trường 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan và địa phương tổ chức, lồng ghép các 

hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức về tác hại của rác thải nhựa, túi ni 

lông khó phân hủy đối với môi trường, khuyến khích sử dụng các sản phẩm thân 

thiện với môi trường; tổ chức hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, 

cộng đồng trên địa bàn tỉnh ký cam kết phòng chống rác thải nhựa. 

- Tổ chức đánh giá hiện trạng sử dụng, phát thải túi ni lông khó phân hủy, 

sản phẩm nhựa sử dụng một lần; hoàn thành xây dựng Đề án “tăng cường quản 

lý, xử lý rác thải sinh hoạt và chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

giai đoạn 2021 - 2025” nhằm xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và lộ trình 

thực hiện giảm thiểu, xử lý rác thải sinh hoạt và chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh.  

- Rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung, ban hành các 

văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và 

giảm thiểu rác thải nhựa cho phù hợp với quy định hiện hành. Thực hiện thanh 

tra, kiểm tra chuyên ngành, lồng ghép với nội dung về giảm thiểu, xử lý rác thải 

sinh hoạt và chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh.  

- Theo dõi, đôn đốc các ngành, các cấp, các tổ chức thực hiện Chỉ thị này; 

định kỳ tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường.  

3. Sở Công Thương 

- Tuyên  truyền, vận động các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, cửa 

hàng tiện ích, hộ kinh doanh có kế hoạch giảm thiểu sử dụng túi ni lông, sản 

phẩm nhựa dùng một lần, khuyến khích sử dụng các vật liệu có nguồn gốc tự 

nhiên, thân thiện với môi trường trong hoạt động kinh doanh. 

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 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 trên địa bàn toàn tỉnh. Hỗ trợ, giới thiệu, quảng 

bá sản phẩm thân thiện với môi trường thay thế túi ni lông, sản phẩm nhựa sử 

dụng một lần; nghiên cứu đề xuất xây dựng cơ chế hỗ trợ, khuyến khích đối với 

các tổ chức, cá nhân sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường. 
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4. Sở Y tế 

Ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch giảm thiểu chất thải nhựa trong 

hoạt động y tế; đưa tiêu chí giảm thiểu chất thải nhựa vào nội quy, quy chế hoạt 

động của cơ quan và các đơn vị trực thuộc; xây dựng tiêu chí “bệnh viện, nhà 

thuốc, quầy thuốc nói không với túi ni lông khó phân hủy”; triển khai thực hiện 

có hiệu quả nội dung Chỉ thị số 08/CT-BYT ngày 29/7/2019 của Bộ Y tế về 

giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế. 

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Phối hợp với các cơ quan liên quan, chính quyền địa phương tổ chức 

tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện việc thu gom, xử lý bao bì chứa đựng vật tư, 

phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y sau sử dụng trong hoạt động sản 

xuất nông nghiệp. 

- Tuyên truyền, vận động nông dân sử dụng các sản phẩm bao bì, các chế 

phẩm sinh học thân thiện với môi trường thay thế túi ni lông, bao bì nhựa khó 

phân hủy trong sản xuất nông nghiệp; hướng dẫn, chuyển giao cho nông dân kỹ 

thuật, mô hình canh tác mới, mô hình nông nghiệp hữu cơ, bền vững thân thiện 

với môi trường; sản xuất theo quy trình an toàn trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi 

trồng thủy sản gắn với bảo vệ môi trường. 

6. Sở Văn hóa thể thao và Du lịch 

- Tuyên truyền phong trào “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và 

chống rác thải nhựa”, “Nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần” và hạn 

chế sử dụng túi ni lông khó phân hủy, lắp đặt các tấm pano tuyên truyền về tác 

hại của rác thải nhựa, túi ni lông khó phân hủy trong các khu di tích lịch sử - văn 

hóa, khu du lịch, địa điểm du lịch, các lễ hội, sự kiện văn hóa, nhà hàng, khách 

sạn...trên địa bàn tỉnh. 

- Chỉ đạo các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực du lịch, 

dịch vụ xây dựng kế hoạch hạn chế tiến tới không sử dụng túi ni lông, sản phẩm 

nhựa dùng một trong các sự kiện văn hóa, lễ hội, tham quan, du lịch, nghỉ dưỡng... 

7. Sở Giáo dục và Đào tạo 

Nghiên cứu, xây dựng tài liệu và đưa nội dung giáo dục về tác hại của 

chất thải nhựa vào nội dung, chương trình giảng dạy phù hợp với các cấp học; 

chỉ đạo các trường học, cơ sở giáo dục hạn chế sử dụng túi ni lông khó phân hủy 

và sản phẩm nhựa dùng một lần trong các hoạt động của trường; phát động 

phong trào thi đua “học sinh, sinh viên chung tay phòng chống chất thải nhựa”, 

“nói không với túi ni lông, sản phẩm nhựa dùng một lần trong nhà trường”. 

8. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương xây dựng kế hoạch huy 

động vốn đầu tư hàng năm đảm bảo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp 

giảm thiểu chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh; rà soát, sửa đổi, bổ sung các chính 

sách khuyến khích đầu tư, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, sản xuất sản 

phẩm thân thiện với môi trường thay thế đồ nhựa, túi ni lông khó phân hủy; đưa 
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loại hình dự án đầu tư sản xuất sản phẩm tiêu dùng thân thiện với môi trường 

vào danh mục các dự án khuyến khích đầu tư. 

9. Sở Tài chính  

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân 

tỉnh cân đối, bố trí kinh phí từ ngân sách và các nguồn vốn khác đảm bảo thực 

hiện hiệu quả các giải pháp giảm thiểu chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh phù hợp 

tình hình thực tế và khả năng cân đối ngân sách của tỉnh. Từ năm 2021, cắt giảm 

kinh phí mua sản phẩm nhựa dùng một lần, ưu tiên đề xuất, bố trí kinh phí mua 

sắm công các sản phẩm tái chế, thân thiện môi trường. 

10. Sở Khoa học và Công nghệ 

Tham mưu, đề xuất, triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, ứng dụng 

tiến bộ kỹ thuật, công nghệ sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường, tái 

chế và xử lý chất thải nhựa; thúc đẩy chuyển giao, ứng dụng công nghệ sản xuất 

sản phẩm thân thiện với môi trường, công nghệ tái chế và xử lý chất thải nhựa. 

11. Các cơ quan báo chí, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 

Xây dựng chuyên trang, chương trình, bài viết, phóng sự chuyên sâu, tăng 

thời lượng thông tin trên các ấn phẩm báo chí tuyên truyền về giảm thiểu chất 

thải nhựa, cảnh báo về nguy cơ ô nhiễm nhựa, túi ni lông, để từng bước thay đổi, 

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

dụng một lần. Tuyên truyền về các giải pháp giảm thiểu chất thải nhựa, tăng 

cường sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường; những cách làm hay, mô 

hình hiệu quả,... để phát huy sự tham gia, chung tay của cộng đồng trong việc 

giảm thiểu ô nhiễm nhựa. 

12. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

- Xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị, phát 

động phong trào mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa 

bàn thực hiện “Nói không với túi ni lông, sản phẩm nhựa sử dụng một lần”.  

- Tổ chức tuyên truyền, vận động người dân, các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh, dịch vụ trên địa bàn đăng ký tham gia thực hiện phong trào “Tuyên Quang 

chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa”, tiến tới hoàn thành mục tiêu đến 

năm 2022 toàn tỉnh không sử dụng túi ni lông, đồ nhựa dùng một lần. 

- Chủ động tổ chức thu gom, xử lý chất thải nhựa trên các sông, suối và 

ao, hồ, trong khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn; vận động, khuyến khích các tổ 

chức, doanh nghiệp và nhân dân cùng tham gia thực hiện các hoạt động thu 

gom, xử lý chất thải nhựa. 

- Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, thanh tra công tác bảo vệ môi 

trường trên địa bàn. Đặc biệt là trong công tác quản lý chất thải; xử lý nghiêm các 

hành vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, kịp thời nêu gương, khen thưởng 

các tổ chức, cá nhân có cách làm hiệu quả, sáng tạo trong việc thu gom, tái sử 

dụng, tái chế, giảm thiểu sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa dùng một lần. 
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13. Hiệp hội doanh nghiệp, Liên minh Hợp tác xã tỉnh; các doanh 

nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ, và người dân trên địa bàn tỉnh 

Phối hợp truyền thông, vận động các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh 

doanh cùng chung tay giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường, đẩy lùi ô nhiễm do 

chất thải nhựa bằng các giải pháp, sáng kiến cụ thể, thiết thực ngay trong sinh 

hoạt hàng ngày và trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Tự giác 

thực hiện cắt giảm, hạn chế việc sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa dùng một 

lần, phân loại rác thải nhựa theo quy định; tình nguyện, tích cực tham gia các 

hoạt động trong phong trào “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác 

thải nhựa”. Chuyển sang sản xuất, phân phối, sử dụng các sản phẩm thân thiện 

với môi trường.   

14. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang và 

các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn 

viên, hội viên và nhân dân về bảo vệ môi trường, đặc biệt là các biện pháp tái 

chế, tái sử dụng, giảm thiểu chất thải nhựa và túi ni lông; vận động các tầng lớp 

nhân dân tích cực tham gia phong trào “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải 

và chống rác thải nhựa”. Phối hợp với các ngành chức năng và chính quyền địa 

phương vận động các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng ký cam kết về phòng 

chống rác thải nhựa; xây dựng và nhân rộng các mô hình tự quản tại cộng đồng 

dân cư về thực hiện thu gom, xử lý rác thải và chống rác thải nhựa, từng bước 

giảm thiểu và tiến tới không dùng túi ni lông, sản phẩm nhựa dùng một lần. 

15. Chế độ thông tin, báo cáo 

- Các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố báo cáo kết quả thực hiện hàng năm với Ủy ban nhân dân tỉnh 

(thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) trước ngày 30/11 hằng năm. 

- Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp kết quả thực hiện trên địa bàn 

tỉnh, tham mưu xây dựng Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh gửi Tỉnh ủy, Hội 

đồng nhân dân tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15/12 hằng năm./. 
 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ (báo cáo); 

- Bộ TN&MT (báo cáo); 

- TT. Tỉnh ủy; TT. HĐND (báo cáo); 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- CVP UBND tỉnh; các PCVP UBND tỉnh; 

- Các Sở, Ban, Ngành; 

- Các tổ chức chính trị - xã hội; 

- UBND huyện, thành phố; 

- Báo Tuyên Quang; Đài PT-TH tỉnh; 

- Trung tâm CB-TH (đăng Công báo); 

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; 

- Chuyên viên KS; 

- Lưu: VT, (Đ  60). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Sơn 
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