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   ỦY BAN NHÂN DÂN    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HÀ TĨNH                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

        Số:        /KH-UBND                Hà Tĩnh, ngày      tháng 8 năm 2022 

                                                                                                            

 

KẾ HOẠCH 

Hành động về quản lý rác thải nhựa trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh giai 

đoạn 2022 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 

            

 

Thực hiện Bản cam kết ký ngày 19/11/2021 giữa UBND thành phố và 

WWF-Việt Nam về việc triển khai Chương trình Đô thị giảm nhựa, UBND thành 

phố Hà Tĩnh phối hợp với cơ quan điều phối của dự án và các đơn vị liên quan xây 

dựng Kế hoạch hành động về quản lý rác thải đại dương đến năm 2030 trên địa 

bàn thành phố Hà Tĩnh, với những nội dung như sau: 

I. MỤC TIÊU:  

1.1. Mục tiêu chung 

Thực hiện hiệu quả công tác quản lý Rác thải nhựa (RTN) trên địa bàn 

Thành phố Hà Tĩnh, giảm lượng RTN thất thoát vào môi trường, hướng đến xây 

dựng Hà Tĩnh trở thành đô thị không RTN vào năm 2030. 

Từng bước nâng cao nhận thức về RTN của cộng đồng, tham gia tích cực 

công tác quản lý RTN và cải thiện hành vi tiêu dùng bền vững, từng giảm thiểu và 

tiến tới “nói không” với sản phẩm nhựa dùng một lần. 

1.2. Mục tiêu cụ thể 

a) Đến năm 2025 

- Giảm 50% lượng RTN chưa được quản lý có nguy cơ thất thoát ra biển. 

- 90% các chủ nguồn thải thực hiện phân loại CTR tại nguồn theo Nghị 

quyết Ban hành chấp hành đảng bộ Thành phố đã đề ra.  

- 100% các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước trên địa bàn thành phố cam 

kết và thực hiện cam kết không sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần (như 

chai nước, ống hút nhựa, ly, cốc, đĩa nhựa, túi ni-lông,…), và hạn chế sử dụng 

băng-rôn, backdrop in bằng chất liệu vải/bạt nhựa trong các cuộc họp, hội nghị, sự 

kiện, hội thảo. 

- 100% trung tâm thương mại, siêu thị, khách sạn, khu du lịch, không lưu 

hành và sử dụng sản phẩm nhựa dùng 1 lần, bao bì nhựa khó phân hủy sinh học 

(gồm túi ni-lông khó phân hủy sinh học, hộp nhựa xốp đóng gói, chứa đựng thực 

phẩm)  

 30% chợ dân sinh cam kết giảm phát sinh túi ni-lông, cải thiện việc quản lý 

rác thải, tham gia phân loại rác theo kế hoạch chung của Thành phố. 

30% các đơn vị kinh doanh ăn uống trên địa bàn thành phố cam kết giảm sử 

dụng các vật dụng nhựa dùng một lần.  

- Xây dựng thí điểm mô hình quản lý RTN và lồng ghép nội dung giáo dục 
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môi trường vào 10 trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Hà 

Tĩnh. 

- Cơ bản không còn điểm nóng rác thải trên địa bàn thành phố. Ưu tiên cải 

thiện các điểm nóng rác thải tại vị trí trung chuyển rác thải. 

- Đối với các khu vực công cộng, lắp đặt và/hoặc bổ sung thùng thu gom rác 

phù hợp để giảm thiểu lượng chất thải rắn thất thoát ra môi trường. 

- Tổ chức hoạt động truyền thông định kỳ (ít nhất 2 lần/năm) về ô nhiễm rác 

thải nhựa và khuyến khích giảm sử dụng vật dùng nhựa dùng một lần tại các khu 

dân cư, nơi công cộng. 

b) Đến năm 2030 

- Giảm 75% lượng RTN chưa được quản lý có nguy cơ thất thoát ra biển. 

- 100% các chủ nguồn thải thực hiện phân loại CTR tại nguồn.  

- Tiếp tục duy trì và cải thiện hiệu quả việc thực hiện cam kết không sử 

dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần và hạn chế sử dụng băng-rôn, backdrop in 

bằng chất liệu vải/bạt nhựa trong các cuộc họp, hội nghị, sự kiện, hội thảo tại 

100% các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước trên địa bàn thành phố. 

Tiếp tục duy trì việc không lưu hành và sử dụng sản phẩm nhựa dùng 1 lần, 

bao bì nhựa khó phân hủy sinh học (gồm túi ni-lông khó phân hủy sinh học, hộp 

nhựa xốp đóng gói, chứa đựng thực phẩm) tại 100% trung tâm thương mại, siêu 

thị, khách sạn, khu du lịch.  

-  50% chợ dân sinh cam kết không sử dụng túi ni-lông khó phân hủy sinh 

học, và cam kết hạn chế sử dụng vật dụng nhựa dùng một lần trong kinh doanh 

buôn bán. 

- 50% các đơn vị kinh doanh ăn uống trên địa bàn thành phố cam kết giảm 

sử dụng các vật dụng nhựa dùng một lần.  

- Lan tỏa và triển khai mô hình quản lý RTN và lồng ghép nội dung giáo 

dục môi trường ở 100% trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thành phố 

Hà Tĩnh. 

- Không còn điểm nóng rác thải có quy mô đáng kể trên địa bàn thành phố. 

Thường xuyên ra quân vệ sinh khu vực công cộng, ven đê, ven sông, chân cầu, 

khu vực đất trống để hạn chế lượng RTN thất thoát và môi trường (mỗi phường, 

xã thực hiện ít nhất 4 lần/năm). 

- 100% khu vực công cộng được bố trí thùng thu gom rác và được thu gom 

thường xuyên. 

- Duy trì các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức về RTN cho cộng 

đồng định kỳ (ít nhất 2 lần/năm) và đẩy mạnh chiến dịch tiêu dùng xanh trên toàn 

thành phố. 

II. NỘI DUNG 

1. Rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách về quản lý 

rác thải nhựa 

- Xây dựng mạng lưới các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức 

triển khai các hoạt động quản lý rác thải nhựa trên địa bàn thành phố. 

- Xây dựng cơ chế hoạt động, phối hợp thực hiện giữa các cơ quan, đơn vị, 
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doanh nghiệp và cộng đồng cùng tham gia thực hiện kế hoạch quản lý rác thải 

nhựa. 

- Xây dựng cơ chế khuyến khích các đơn vị, doanh nghiệp tham gia thực 

hiện việc giảm thiểu rác thải nhựa và khuyến khích xây dựng mô hình kinh doanh 

sinh thái, tiêu dùng xanh hướng đến xây dựng thành phố sinh thái. 

- Thể chế hóa các mô hình quản lý rác thải nói chung và quản lý rác thải 

nhựa nói riêng đã triển khai thí điểm thành công, từ đó triển khai nhân rộng trên 

toàn thành phố. 

- Rà soát, bổ sung và áp đặt chế tài đối với đơn vị, cá nhân xả rác bừa bãi, 

đổ rác không đúng nơi quy định trên địa bàn thành phố. 

- Xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích các cơ sở sản xuất, kinh doanh, 

thương mại và hoạt động du lịch giảm thiểu sử dụng nhựa dùng một lần. 

- Quá trình thực hiện nếu thấy cần thiết có thể Thành lập Ban chỉ đạo của 

thành phố về quản lý rác thải nhựa thành phố để tăng cường công tác lãnh đạo chỉ 

đạo. 

2. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, cải thiện kỹ năng quản lý rác thải 

nhựa và hành vi tiêu dùng xanh. 

- Tuyên truyền và phổ biến sâu rộng đến toàn thể công chức, viên chức và 

người lao động về tác hại của rác thải nhựa và phát động chiến dịch “Giảm thiểu 

rác thải nhựa” trên toàn Thành phố Hà Tĩnh.  

- Tập huấn nâng cao kỹ năng thực hiện quản lý rác thải nhựa tại cơ quan, 

đơn vị và tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ. Quán triệt nghiêm túc việc thực hiện 

các giải pháp thay thế vật dụng nhựa dùng một lần trong các hoạt động của cơ 

quan, đơn vị. 

- Chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố và UBND các phường, 

xã nghiêm túc lập kế hoạch và tổ chức các hoạt động hưởng ứng phong trào 

“Chống rác thải nhựa”, “Hành động để giảm thiểu ô nhiễm nhựa và ni-lông”, “Nói 

không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần” phù hợp với từng cơ quan, đơn vị, địa 

phương. 

- Lồng ghép các chủ đề về rác thải nhựa và tiêu dùng xanh trong các hoạt 

động tuyên truyền, các hội thảo, buổi chia sẻ, tổng kết của tổ chức, đơn vị, và hoạt 

động sinh hoạt định kỳ của cộng đồng. 

- Tăng cường lồng ghép các chủ đề về quản lý rác thải nhựa trong các hoạt 

động ngoại khóa, giờ sinh hoạt kỹ năng hàng tuần tại trường học. Triển khai các 

buổi tập huấn, nâng cao nhận thức, và cải thiện kỹ năng cho giáo viên và cán bộ 

nhà trường về quản lý rác thải nhựa trong trường học. 

- Tăng cường vai trò của các cơ quan đoàn thể (Hội Liên hiệp Phụ Nữ, Hội 

Cựu chiến binh, Đoàn TNCS HCM, Hội Nông dân,...) trong việc việc xây dựng 

các ý tưởng, mô hình thí điểm và triển khai định kỳ hoạt động quản lý rác thải 

nhựa tại cộng đồng. 

- Phối hợp với trung tâm thương mại, siêu thị, chợ dân sinh và đơn vị quản 

lý các khu công cộng lồng ghép tuyên truyền thông qua các áp-phích, bảng điện 

tử, video clip về tác hại của rác thải nhựa đến môi trường sống, sức khỏe con 
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người, cách để sống xanh, tiêu dùng giảm thiểu nhựa,… 

- Tổ chức các sân chơi, cuộc thi, sáng kiến, mô hình giúp hạn chế, thay thế, 

tái chế sản phẩm nhựa. 

3. Thực hiện phân loại và thu gom, vận chuyển đồng bộ và xử lý triệt để 

rác thải đã phân loại tại nguồn 

- Triển khai phân loại rác thải tại nguồn trên toàn thành phố và có kế hoạch 

giám sát, đánh giá định kỳ; đồng thời, xây dựng kế hoạch thu gom, vận chuyển và 

xử lý đồng bộ rác thải đã phân loại. 

- Cải thiện hiệu quả thu gom và vận chuyển chất thải rắn tại các điểm trung 

chuyển trên địa bàn thành phố để đảm bảo vệ sinh và hạn chế thất thoát rác thải 

nhựa ra môi trường. 

- Huy động các đơn vị đoàn thể, các tổ chức địa phương và các cá nhân có 

liên quan trên địa bàn tổ chức có hiệu quả các phong trào, chiến dịch người dân và 

khu phố thu gom rác thải, làm sạch khu vực ven kênh và tại các khu vực công 

cộng. Phối hợp với công ty CP Môi trường và Công trình Đô thị tổ chức thu gom 

định kỳ chất thải rắn đã được thu gom, phân loại và xử lý. 

- Xoá các điểm nóng về rác thải trên địa bàn thành phố, tăng cường giám 

sát, xử phạt các hành vi vi phạm, tránh để tái nhiễm và không để phát sinh điểm 

nóng mới trên địa bàn thành phố.  

4. Tăng cường hoạt động tái chế và khuyến khích tiêu dùng xanh. 

- Triển khai thí điểm các mô hình thu hồi rác tái chế (trong đó có rác thải 

nhựa) tại cộng đồng. Khuyến khích các ý tưởng, mô hình mới, sáng tạo có tính 

hiệu quả, phù hợp với điều kiện của địa phương và sự đồng thuận cao của cộng 

đồng. 

- Tạo cơ chế khuyến khích và hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thực hiện các hoạt 

động thu gom, phân loại, lưu trữ, vận chuyển, tái chế, tái sử dụng chất thải nhựa. 

- Khuyến khích các “mô hình xanh” trong kinh doanh, các “sản phẩm sạch” 

trong sản xuất và “ý tưởng sống thân thiện với môi trường” trong tiêu dùng và sinh 

hoạt hằng ngày. Tạo cơ chế khuyến khích để các mô hình này được lan tỏa trong 

cộng đồng.  

- Vận động các tiểu thương, cơ sở kinh doanh ngành du lịch, dịch vụ ăn 

uống hạn chế sử dụng đồ nhựa và cung cấp đồ nhựa dùng một lần cho khách; thay 

thế bằng các sản phẩm sử dụng nhiều lần, bao gói thân thiện môi trường 

5. Tăng cường công tác giám sát, đánh giá thất thoát rác thải nhựa và 

phát triển hợp tác quốc tế trong quản lý rác thải nhựa. 

- Tăng cường kiểm soát, quản lý rác thải sinh hoạt đặc biệt tại các khu đô 

thị, khu dân cư tập trung, ven kênh, ven đê và ven sông. Mô hình giám sát, quản lý 

rác thải dựa vào cộng đồng cần được khuyến khích và phát huy. Những công cụ 

giám sát, công nghệ mới cũng được cân nhắc nghiên cứu, thí điểm và sử dụng một 

cách phù hợp và hiệu quả cho từng khu vực.  

- Huy động sự tham gia của cộng đồng, doanh nghiệp trong việc phát hiện, 

thống kê điểm nóng rác thải mới. Phối hợp xây dựng cơ sở dữ liệu về quản lý rác 

thải và rác thải nhựa trên địa bàn thành phố. 
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- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu và hợp tác với các tổ chức trong và ngoài 

nước về quản lý chất thải rắn và rác thải nhựa, đánh giá rủi ro môi trường theo 

vòng đời và chuỗi cung ứng nhựa. 

5. Kinh phí thực hiện 

- Kinh phí thực hiện được sử dụng từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi 

trường được phân bổ; nguồn lực huy động từ các tổ chức trong và ngoài nước tài 

trợ thông qua các dự án và nguồn xã hội hóa. 

- Cơ quan được phân công chủ trì thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch (tại 

Phụ lục) chủ động xây dựng dự toán, đề xuất bố trí kinh phí trong nguồn ngân sách 

và huy động các nguồn kinh phí hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật để tổ 

chức thực hiện Kế hoạch.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

- Là đầu mối, tham mưu UBND thành phố trong việc xây dựng, triển khai 

kế hoạch hành động về quản lý rác thải nhựa trên địa bàn thành phố giai đoạn 

2022 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030; thành lập Ban Chỉ đạo và quy chế hoạt 

động của Ban Chỉ đạo về quản lý chất thải nhựa và rác thải nhựa đại dương trong 

trường hợp cần thiết. 

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, ngành thành phố, các đoàn thể, đơn 

vị địa phương và các cơ quan thông tin đại chúng tổ chức triển khai thực hiện kế 

hoạch tại các đơn vị, địa phương; hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tiến trình 

thực hiện nhằm đảm bảo hiệu quả và tiến độ công việc. 

- Chủ trì, tham mưu UBND thành phố tuyên dương, khen thưởng hằng năm 

cho các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt các hoạt động quản lý rác thải nhựa trên địa 

bàn thành phố;  

- Tổng hợp đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch (theo 6 tháng) và hàng năm. 

2. Văn phòng HĐND - UBND thành phố: 

Phối hợp triển khai hoạt động ký cam kết; thực hiện không sử dụng các sản 

phẩm nhựa dùng một lần (như chai nước, ống hút nhựa, ly, cốc, đĩa nhựa, túi ni-

lông,…), hạn chế sử dụng băng-rôn, backdrop in bằng chất liệu vải/bạt nhựa trong 

các cuộc họp, hội nghị, sự kiện, hội thảo tại các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước 

cấp thành phố. 

3. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố  

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền, 

vận động toàn dân tham gia hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa. Đẩy mạnh 

công tác tuyên truyền rộng rãi trên các kênh thông tin đại chúng của thành phố. Tổ 

chức cho các đơn vị khách sạn, khu du lịch ký bản cam kết không lưu hành và sử 

dụng sản phẩm nhựa dùng 1 lần, bao bì nhựa khó phân hủy sinh học (gồm túi ni-

lông khó phân hủy sinh học, hộp nhựa xốp đóng gói, chứa đựng thực phẩm); Cơ 

sở kinh doanh ăn uống ký cam kết giảm sử dụng các vật dụng nhựa dùng một lần. 

 Phân công cán bộ phụ  trách theo dõi, định kỳ 03 tháng 1 lần báo cáo kết 

quả thực hiện về UBND thành phố qua phòng Tài nguyên Môi trường để tổng hợp 

báo cáo.  
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4. Phòng Kinh tế thành phố 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các 

phường, xã tăng cường công tác tuyên truyền, khuyến khích các cơ sở sản xuất 

kinh doanh và cơ sở thương mại trên địa bàn thành phố cam kết cắt giảm sử dụng 

túi ni-lông, giảm thiểu đóng gói bao bì sản phẩm bằng nhựa, tăng cường sử dụng 

các sản phẩm từ vật liệu thân thiện với môi trường, các vật liệu có khả năng tái 

chế, tái sử dụng. Tổ chức cho các đơn vị trung tâm thương mại, siêu thị ký cam kết 

không lưu hành và sử dụng sản phẩm nhựa dùng 1 lần, bao bì nhựa khó phân hủy 

sinh học (gồm túi ni-lông khó phân hủy sinh học, hộp nhựa xốp đóng gói, chứa 

đựng thực phẩm); Các chợ ký cam kết giảm phát sinh túi ni-lông, cải thiện việc 

quản lý rác thải, tham gia phân loại rác theo kế hoạch chung của Thành phố. 

Tham mưu UBND thành phố xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá “nhãn hàng sinh 

thái”, “sản phẩm xanh” và các cơ chế khuyến khích tương ứng để thúc đẩy hoạt 

động giảm thiểu rác thải nhựa tại các hoạt động kinh doanh, thương mại. 

Phân công cán bộ phụ  trách theo dõi, định kỳ 03 tháng 1 lần báo cáo kết 

quả thực hiện về UBND thành phố qua phòng Tài nguyên Môi trường để tổng hợp 

báo cáo.  

5. Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố 

Tham mưu, đề xuất, cân đối, bố trí kinh phí để thực hiện Kế hoạch hành 

động về quản lý rác thải nhựa trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh đến năm 2030. 

6. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố 

- Chủ trì, chỉ đạo các trường học lồng ghép nội dung tuyên truyền giáo dục, 

nâng cao nhận thức về tác hại của chất thải nhựa đối với môi trường, khuyến khích 

các hoạt động giảm thiểu ô nhiễm môi trường do rác thải nhựa gây ra, hạn chế thấp 

nhất việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần. 

- Phát động phong trào: “Học sinh nói không với sản phẩm nhựa sử dụng 

một lần”; tổ chức các hoạt động ngoại khóa, các cuộc thi tìm hiểu về tác hại của 

việc sử dụng túi ni-lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần, các giải pháp về 

chống rác thải nhựa. 

- Phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường và WWF-Việt Nam xây 

dựng mô hình trường học không rác thải nhựa tại các trường được chọn thí điểm 

và có chiến lược nhân rộng mô hình tại các trường khác trên địa bàn thành phố. 

Phân công cán bộ phụ  trách theo dõi, định kỳ 03 tháng 1 lần báo cáo kết 

quả thực hiện về UBND thành phố qua phòng Tài nguyên Môi trường để tổng hợp 

báo cáo.  

7. Phòng Nội vụ thành phố 

Tham mưu UBND thành phố xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi 

đua chống rác thải nhựa trên địa bàn thành phố; kịp thời khen thưởng các tổ chức, 

cá nhân có những đóng góp, sáng kiến, mô hình giảm rác thải nhựa. 

8. Ủy ban MTTQVN và các Hội, đoàn thể thành phố  

- Tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị và UBND các 

phường, xã tuyên truyền sâu rộng về rác thải nhựa, tác hại của nhựa đến môi 

trường và sức khỏe, và hoạt động giảm thiểu rác thải nhựa thất thoát ra môi trường 
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cho hội viên, đoàn viên và nhân dân.  

- Tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, tích cực triển 

khai các phong trào hoạt động về quản lý chất thải rắn nói chung và giảm thiểu rác 

thải nhựa nói riêng. Cùng gia đình, cộng đồng và toàn xã hội thực hiện các chủ 

trương, chính sách về quản lý rác thải nhựa và chung tay giảm thất thoát rác thải 

nhựa ra môi trường. 

9. Ủy ban nhân dân các phường, xã  

- Triển khai các hoạt động tuyên truyền về rác thải nhựa và các hoạt động 

quản lý rác thải tại nguồn, giảm thiểu thất thoát rác thải nhựa ra môi trường. Mỗi 

phường, xã phải xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của địa 

phương nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động về quản lý rác thải 

nhựa. 

- Phân rõ trách nhiệm cho các tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm trực tiếp 

chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện phân loại rác tại nguồn và quản lý rác 

thải nhựa trên địa bàn. 

- Tăng cường tuần tra, kiểm tra để phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm 

quy định về bảo vệ môi trường, vứt rác, bỏ rác thải không đúng nơi quy định. 

10. Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh, các tổ 

đội, HTX môi trường 

Phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các phường, xã triển 

khai đồng bộ công tác thu gom rác thải sau phân loại.  

Đảm bảo xử lý hiệu quả và triệt để rác thải sau phân loại bằng các phương 

pháp phù hợp, cải thiện hoạt động tái chế rác thải tại khu xử lý. 

11. Thủ trưởng các phòng, ban, ngành thành phố và Chủ tịch UBND các 

phường, xã chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công, đảm bảo 

đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả; chủ động xây dựng, đề xuất và bố trí kinh phí 

thực hiện Kế hoạch này theo quy định; định kỳ hàng năm, gửi kết quả thực hiện về 

UBND thành phố (thông qua phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố) để tổng 

hợp, báo cáo. 

Trên đây là Kế hoạch hành động về quản lý chất thải nhựa và rác thải nhựa 

đại dương giai đoạn 2022 -2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Yêu cầu Thủ trưởng 

các phòng, ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các phường, xã nghiêm 

túc triển khai thực hiện./.  
 

Nơi nhận: 

- TT Thành ủy; 

- TT HĐND thành phố; 

- Chủ tịch, các PCT UBND Thành phố; 

- UBMTTQ và đoàn thể cấp thành phố; 

 - Các phòng, ban, ngành thuộc UBND TP; 

- Công ty CP Môi trường và CTĐT Hà Tĩnh; 

- Đảng ủy, UBND các phường, xã;  

- Tổ, đội, HTX môi trường; 

- Lưu: VT, TNMT5. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Quang Đức 
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Phụ lục 

DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ ƯU TIÊN TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG 

VỀ  QUẢN LÝ RÁC THẢI NHỰA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ TĨNH GIAI ĐOẠN 2022 – 2025  

VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 

(Kèm theo Kế hoạch số ..../KH-UBND ngày... tháng ... năm 2022 của UBND thành phố Hà Tĩnh) 

 

STT Danh mục công việc Thời gian 

triển khai 

Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Cơ quan phối 

hợp thực hiện 

Nguồn lực 

1 Rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách về quản lý rác thải nhựa 

1.1 Thành lập Ban chỉ đạo cấp Thành phố 

về quản lý rác thải 

Quý 3/2022 UBND Thành phố Phòng TN&MT  - Nguồn lực địa 

phương 

1.2 Ban hành văn bản về giảm thiểu sử 

dụng túi ni-lông và các vật dùng nhựa 

dùng một lần trên toàn thành phố; hạn 

chế sử dụng băng rôn, backdrop bằng 

vải bạt nhựa tại các hội thảo, hội nghị 

Quý 3/2022 UBND Thành phố Phòng TN&MT  - Dự án WWF;  

- Ngân sách sự 

nghiệp môi 

trường của 

thành phố 

1.3 Thể chế hóa các hoạt động giảm thiểu 

rác thải đã triển khai thí điểm thành 

công. 

2022 UBND Thành phố Phòng TN&MT  - Nguồn lực địa 

phương 

2 Hoạt động giảm thiểu rác thải nhựa tại cộng đồng dân cư 

2.1 Triển khai đồng bộ và có hiệu quả hoạt 

động phân loại rác tại nguồn trên toàn 

địa bàn thành phố 

2022 - 2030 UBND Thành phố Phòng TN&MT 

UBND phường/xã 

Các phòng, ban, 

hội, đoàn thể địa 

phương 

Công ty CP 

MT&CTĐT Hà 

- Dự án WWF;  

- Ngân sách sự 

nghiệp môi 

trường của 

thành phố, của 
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Tĩnh phường/xã;  

- Nguồn lực 

khác…  

2.2 Thí điểm các mô hình thu gom rác tái 

chế và quản lý rác thải nhựa tại nguồn 

Quý 3-4/2022 UBND phường/xã Phòng TN&MT 

Hội LH Phụ nữ 

Các hội, đoàn 

thể địa phương 

- Dự án WWF;  

- Ngân sách sự 

nghiệp môi 

trường của 

phường/xã;  

- Ngày công đối 

ứng từ 

Hội/Đoàn…;  

- Nguồn lực 

khác 

3 Hoạt động giảm thiểu rác thải nhựa tại các đơn vị kinh doanh (nhà hàng, khách sạn) 

3.1 Tuyên truyền, vận động các đơn vị 

kinh doanh ký cam kết và thực hiện 

cam kết giảm sử dụng vật dụng nhựa 

dùng một lần trong hoạt động kinh 

doanh. 

Quý 3-4/2022 UBND Thành phố UBND Phường/xã; 

Các đơn vị, tổ chức 

và cá nhân có hoạt 

động kinh doanh 

Phòng TN&MT 

Phòng Kinh tế 

 

- Dự án WWF;  

- Ngân sách sự 

nghiệp môi 

trường của 

thành phố;  

- Nguồn lực 

khác…  

3.2 Phối hợp với cơ sở kinh doanh tổ chức 

tuyên truyền, nâng cao nhận thức của 

khách hàng về việc giảm thiểu rác thải 

nhựa trong hoạt động ăn uống. 

2022 - 2030 UBND Thành phố UBND Phường/xã; 

Các đơn vị, tổ chức 

kinh doanh 

Phòng TN&MT 

Phòng Kinh tế; 

Thành đoàn 

 

- Dự án WWF;  

- Nguồn lực tự 

thân của các 

đơn vị kinh 
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doanh; 

- Nguồn lực 

khác…  

3.3 Giám sát và đánh giá hiệu quả triển 

khai thực hiện cam kết giảm sử dụng 

vật dụng nhựa nhựa dùng một lần 

trong hoạt động kinh doanh. 

2022 - 2030 UBND Thành phố UBND Phường/xã; 

Các đơn vị, tổ chức 

kinh doanh 

Phòng TN&MT 

Phòng Kinh tế 

 

- Dự án WWF;  

- Ngân sách sự 

nghiệp môi 

trường của 

thành phố;  

- Nguồn lực 

khác…  

4 Hoạt động giảm thiểu rác thải nhựa tại Siêu thị, trung tâm thương mại và chợ dân sinh 

4.1 Triển khai phân loại rác tại các siêu 

thị, trung tâm thương mại và chợ dân 

sinh 

2022 -2030 UBND Thành phố UBND Phường/xã 

Siêu thị; Ban quản 

lý chợ; tiểu thương 

Phòng TN&MT 

Phòng Kinh tế 

- Dự án WWF;  

- Ngân sách sự 

nghiệp môi 

trường của 

thành phố;  

- Nguồn lực 

khác…  

4.2 Xây dựng và vận hành thí điểm mô 

hình “Chợ giảm thiểu rác nhựa” 

Q3-4/2022 UBND Thành phố UBND Phường/xã; 

Ban quản lý chợ; 

Các tiểu thương 

Phòng TN&MT 

Phòng Kinh tế. 

4.3 Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của 

tiểu thương và người tiêu dùng về rác 

thải nhựa và tiêu dùng xanh. 

2022 - 2030 UBND Thành phố UBND Phường/xã; 

Ban quản lý chợ; 

Các tiểu thương 

Phòng TN&MT 

Phòng Kinh tế 

5 Hoạt động giảm thiểu rác thải nhựa tại trường học 

5.1 Triển khai phân loại rác tại các trường 

học 

2022 - 2030 UBND Thành phố Phòng Giáo dục; 

Ban giám hiệu các 

trường học và học 

sinh 

Phòng TN&MT 

UBND 

phường/xã 

- Dự án WWF;  

- Ngân sách sự 

nghiệp môi 

trường của 
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5.2 Xây dựng và vận hành thí điểm mô 

hình “Trường học quản lý rác thải 

nhựa” 

Q3-4/2022 UBND Thành phố Phòng Giáo dục; 

Ban giám hiệu các 

trường học và học 

sinh 

Phòng TN&MT 

UBND 

phường/xã 

thành phố;  

- Ngày công đối 

ứng từ Phòng 

GD, trường học;  

- Nguồn lực 

khác… 

5.3 Triển khai các hoạt động tuyên truyền, 

tập huấn nâng cao nhận thức và cải 

thiện kỹ năng quản lý rác thải nhựa 

cho giáo viên, nhân viên và học sinh. 

2022 - 2030 UBND Thành phố Phòng Giáo dục; 

Ban giám hiệu các 

trường học và học 

sinh 

Phòng TN&MT 

UBND 

phường/xã 

6 Hoạt động giảm thiểu thất thoát rác thải nhựa tại các điểm nóng và khu công cộng 

6.1 Triển khai các hoạt động xóa điểm 

nóng và quản lý tránh để tái nhiễm tại 

các điểm nóng đã xóa, đặc biệt là các 

khu vực ven kênh, mương, sông và tại 

khu công cộng. 

2022 - 2030 UBND Thành phố Đoàn TNCS HCM Phòng TN&MT 

UBND 

phường/xã 

- Dự án WWF;  

- Ngân sách sự 

nghiệp môi 

trường của 

thành phố;  

- Nguồn lực 

khác…  

6.2 Tăng cường tuyên truyền, vận động và 

giám sát rác thải các hoạt động vui 

chơi, ăn uống tại các khu công cộng.  

2022 - 2030 UBND Thành phố UBND phường/xã Phòng TN&MT 

 

- Ngân sách sự 

nghiệp môi 

trường của 

thành phố;  

- Nguồn lực 

khác…  

6.3 Cải thiện các điểm tập kết rác tạm, các 

điểm trung chuyển rác trên địa bàn 

thành phố đảm bảo vệ sinh môi trường, 

tránh thất thoát rác. 

2022 - 2030 UBND Thành phố 

UBND các 

phường/xã 

Công ty CP 

MT&CTĐT Hà 

Tĩnh 

Phòng TN&MT 

 

- Dự án WWF;  

- Ngân sách sự 

nghiệp môi 

trường của 
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thành phố;  

- Nguồn lực 

khác…  

7 Hoạt động giảm thiểu rác thải nhựa tại các cơ quan, đơn vị nhà nước 

7.1 Triển khai các hoạt động tuyên truyền, 

tập huấn nâng cao nhận thức và cải 

thiện kỹ năng quản lý rác thải nhựa tại 

đơn vị thuộc thành phố 

2022 - 2030 UBND Thành phố Phòng TN&MT; 

Các cơ quan đơn vị 

liên quan 

 

Các Phòng, ban, 

cơ quan, đơn vị 

quản lý nhà nước  

- Dự án WWF;  

- Ngân sách sự 

nghiệp môi 

trường của 

thành phố;  

- Nguồn lực 

khác…  

7.2 Giám sát và đánh giá hiệu quả triển 

khai thực hiện cam kết không sử dụng 

vật dụng nhựa dùng một lần tại cơ 

quan, đơn vị, hạn chế sử dụng băng 

rôn, backdrop bằng vải bạt nhựa tại 

các hội thảo, hội nghị.  

2022 - 2030 UBND Thành phố Phòng TN&MT; 

Các cơ quan đơn vị 

liên quan 

 

Các Phòng, ban, 

cơ quan, đơn vị 

quản lý nhà nước  

- Nguồn lực địa 

phương 
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