
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ HOÀI NHƠN 
 

Số:            /UBND-TNMT 

V/v tăng cường quản lý,  

tái sử dụng, tái chế, xử lý  

và giảm thiểu chất thải nhựa 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hoài Nhơn, ngày         tháng 01 năm 2021 

 

    Kính gửi:  

      - Các hội, đoàn thể thị xã; 

      - Các phòng, ban; 

      - Ủy ban nhân dân các xã, phường.  
 

  Thực hiện Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 23/12/2020 của UBND tỉnh 

Bình Định về việc tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu 

chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Bình Định (kèm theo Chỉ thị), Chủ tịch UBND 

thị xã Hoài Nhơn yêu cầu: 

  1. Thủ trưởng cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập:  

  - Gương mẫu, tích cực và đi đầu trong việc thực hiện các biện pháp giảm 

thiểu chất thải nhựa; hạn chế tối đa việc sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một 

lần, như: túi ni lông khó phân hủy, bao gói nhựa thực phẩm, chai lọ nhựa, ống 

hút, hộp xốp đựng thực phẩm, …; không sử dụng băng rôn, khẩu hiệu làm bằng 

nhựa trong các ngày lễ, ngày kỷ niệm và các sự kiện khác; không sử dụng chai, 

cốc, ống hút nhựa, … dùng một lần tại công sở và trong các hội nghị, hội thảo, 

cuộc họp; ưu tiên lựa chọn các sản phẩm tái chế, thân thiện với môi trường. 

  - Vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện thu 

gom, phân loại rác thải tại cơ quan, trụ sở làm việc; bố trí dụng cụ để thu gom, 

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 

  - Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 09/4/2019 

của UBND huyện (nay là UBND thị xã) về phát động phong trào “Chống rác 

thải nhựa” và Quyết định số 100/QĐ-UBND ngày 08/6/2020 của UBND thị xã 

về việc Ban hành Kế hoạch hành động về quản lý rác thải nhựa đại dương đến 

năm 2030 trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn (kèm theo Kế hoạch và Quyết định). 

  2. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

  - Tăng cường công tác phối hợp các hội, đoàn thể thị xã tuyên truyền nâng 

cao nhận thức cộng đồng về giảm thiểu, phân loại, thu gom, tái chế, xử lý chất 

thải nhựa. 

  - Phối hợp kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các cơ sở tái chế nhựa nhằm đảm 

bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường.  

  - Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện của các cơ quan, đơn vị 

và định kỳ hàng năm tham mưu UBND thị xã báo cáo UBND tỉnh. 



  3. Phòng Kinh tế 

  - Nghiên cứu tham mưu, đề xuất các giải pháp ưu tiên hỗ trợ các cơ sở sản 

xuất sản phẩm thân thiện với môi trường, sản phẩm thay thế sản phẩm nhựa khó 

phân hủy, sản phẩm nhựa dùng một lần. 

  - Tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa trong lĩnh vực trồng trọt, 

chăn nuôi và thủy sản; lồng ghép kế hoạch hoạt động giảm thiểu rác thải nhựa 

trong việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn 

mới nâng cao, chương trình khuyến công. 

  - Ưu tiên bố trí kinh phí từ nguồn khoa học công nghệ để hỗ trợ cho các 

chương trình, đề tài, mô hình liên quan đến việc quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử 

lý, giảm thiểu chất thải nhựa. 

  4. Phòng Y tế hướng dẫn các cơ sở y tế thực hiện việc phân loại, giảm 

thiểu chất thải nhựa; đưa nội dung giảm thiểu chất thải nhựa là một tiêu chí đánh 

giá cơ sở y tế xanh, sạch, đẹp. Tổ chức tuyên truyền thường xuyên cho cộng 

đồng về tác hại của sản phẩm nhựa dùng một lần đối với sức khỏe con người. 

  5. Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường, cơ sở giáo dục, đào tạo 

do Phòng quản lý tổ chức thực hiện: Phong trào Chống rác thải nhựa, phân loại 

chất thải và giảm thiểu chất thải nhựa; tăng cường vận động, khuyến khích cán 

bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một 

lần; đưa vào chương trình thi đua, học tập ngoại khóa việc tuyên truyền vận 

động thực hiện phong trào Chống rác thải nhựa và nội dung phân loại chất thải 

và giảm thiểu chất thải nhựa thành một tiêu chí đánh giá trường học xanh, sạch, 

đẹp, an toàn. 

  6. Phòng Văn hóa – Thông tin 

  - Tuyên truyền, hướng dẫn khuyến khích các cơ sở kinh doanh du lịch, 

các khu, điểm du lịch giảm thiểu tối đa việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một 

lần và túi ni lông khó phân hủy, thay thế vào đó là sử dụng các loại vật liệu thân 

thiện với môi trường. 

  - Phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường triển khai nhân rộng áp 

dụng mô hình giảm thiểu, thu gom, phân loại chất thải nhựa và túi ni lông tại các 

điểm du lịch gắn liền với biển. 

  7. Trung tâm VH – TT – TT tăng cường thông tin, tuyên truyền về giảm 

thiểu chất thải nhựa, phân loại, thu gom, tái chế, xử lý chất thải nhựa; xây dựng 

chuyên trang, chương trình cổ động, bài viết, phóng sự chuyên sâu để tuyên 

truyền về phong trào “Chống rác thải nhựa”; tác hại của sản phẩm nhựa dùng 

một lần đến môi trường và con người; các mô hình sử dụng các sản phẩm thay 

thế sản phẩm nhựa dùng một lần đạt hiệu quả thiết thực. 

  8. Ủy ban nhân dân các xã, phường 

  - Tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về giảm thiểu 

chất thải nhựa; phối hợp các hội đoàn thể xây dựng và thực hiện các phong trào, 

hoạt động chống chất thải nhựa một cách thiết thực, hiệu quả; vận động người 

dân, cộng đồng dân cư hạn chế và hướng đến không sử dụng các sản phẩm nhựa 

dùng một lần. 



  - Vận động các tiểu thương mua bán tại chợ dân sinh, các cơ sở sản xuất, 

kinh doanh, du lịch, đặc biệt là các quán ăn uống, … trên địa bàn cam kết giảm 

thiểu chất thải nhựa, hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và thay thế 

bằng các sản phẩm thân thiện môi trường; không cung cấp miễn phí túi ni lông 

khó phân hủy cho khách hàng và chuyển từ sử dụng túi ni lông khó phân hủy 

sang các loại túi thân thiện với môi trường. 

  - Phối hợp với đơn vị thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn để nghiên cứu 

đề xuất triển khai việc tăng giá dịch vụ thu gom, xử lý rác thải đối với các cơ sở 

chuyên sử dụng ly, chén, bao bì, … từ nhựa dùng một lần phục vụ khách hàng. 

  - Triển khai các mô hình điểm về phân loại chất thải tại nguồn. Định kỳ tổ 

chức ra quân thu gom chất thải nhựa trên các sông, suối, kênh, mương, … để 

hạn chế chất thải nhựa đổ ra đại dương. 

  9. Các hội, đoàn thể 

  - Đẩy mạnh các hoạt động hưởng ứng thực hiện phong trào Chống rác thải 

nhựa. Nhân rộng các mô hình hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng một lần. Phát động 

phong trào cán bộ, hội viên gương mẫu trong hạn chế sử dụng túi ni lông và sản 

phẩm nhựa dùng một lần và tuyên truyền, vận động người thân, gia đình, bạn bè 

cùng tham gia thực hiện “Nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni 

lông khó phân hủy”. 

  - Tiếp tục phát huy vai trò xung kích của đội ngũ thanh niên và phụ nữ 

chủ động, sáng tạo, tích cực triển khai các phong trào, hoạt động hưởng ứng 

phong trào Chống rác thải nhựa; tổ chức thực hiện các phong trào, mô hình điểm 

về giảm thiểu rác thải nhựa trong cộng đồng dân cư. Đoàn thanh niên xây dựng, 

phát động phong cách sống xanh trong đoàn viên thanh niên, học sinh, từ chối 

sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần đựng đồ ăn, nước uống, … 

  Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, hội, đoàn thể và Chủ tịch UBND các 

xã, phường thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thị xã./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở TN và MT (b/c); 

- TT. Thị ủy (b/c); 

- TT. HĐND thị xã; 

- CT, các PCT UBND thị xã; 

- Như trên; 

- Công an thị xã; 

- Các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn thị xã; 

- Lưu: VT, TN. 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Chí Công 
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