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UY BAN NHAN DAN
THANH PHO BA NANG

CONG HOA xA HQJ CHU NGHIA VIT NAM

S6: G93/UBND-STNMT

Dà Nng, ngày tháng io nám 2020

Bc Ip - Tir do - Hnh phüc

V/v tang ci.r&ng quãn 1, tái si'r ding,
tái chê, xfr 1 và giãm thiéu
chat thai nhira
KInh g11i:

- Uy ban MTTQ Vit Nam thânh ph6 Ba Nng;
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- Các Sôr, ban, ngành; hi, doãn th;
- UBND các qun, huyn;
- Các ca quan trung uang trên dja bàn thành phd;
- Hi Doanh nhan tré thành ph; Hip hi doanh nghip nhö và
v'àa thành phô, Wp hi Du ljch thành phô; Hip hi nt doanh
nhân thành phô.
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- B Chi buy quân sii thành ph& B chi buy b di biên phông
thànhphô, B Ti.r 1nh ving III Hài quân, Cong an thành phô
Ba Nàng;
- Các cc quan thông tAn, báo chI.
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Trin khai Chi thj s 33/CT-TTg ngày20/8/2020 cüa Thu tithng ChInh phü
ye tang cu?ing quàn 1, tái sir diing, tái ché, xi 1 và giàm thiêu rác thai nhira,
Chü tjch UBNID thành phô có kiên nhi.r sau:
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1. D nghj Uy ban Mt trn T quc Vit Nam thành ph Pa Nng; yeu
câu các s&, ban ngành; UBND các qu3n, huyn; các hi, doàn the; các cci quan
trung lxo'ng, hrc lucing vc trang dóng trén da bàn thành phô; các cc quan, don vi
lien quan triên khai thixc hin nghiêm tcic Chi thj so 33/CT-TTg ngày 20/8/2020
cüa Thu tu&ng ChInh phü, ci the:
- TIch c1rc, di dAu trong vic giâm thiu chAt thai nhira, han ch tM da vic
sir diing các san phâm nhira dung mt lan (nhu: tüi ni lông khó phân buy, bao
gói nhira th'çrc phâm, chai 19 nha, ông hut, hp xop dçrng thc phâm, côc và b
do an,...), ru tiên 1ira chon cac san phâm tái chê, than thin môi trtrông; không
sü diing bang ron, khau hiu, chai, ông hiit... lam bang chat lieu nhira dung mt
lan trong các hi nghi, hi thão, ngày 1 va các s1r kin khác tai dcm vj.
- Tiên phong, gucing mu thirc hin phân loai chAt thai rAn sinh hoat tai
nguôn dã dugc UBND thành phô phê duyt tai Quyét djnh so 1577/QD-UBND
ngày 11/04/2019 ye ban hành Kê hoach triên khai phân loai chat thai ran sinh
hoat tai nguôn trên dja bàn thành phô den näm 2025 tai cong s, cci quan, dciii vj
mInh; khuyên khIch xây dirng các mO hInh kiêu mâu ye phân loai rae thai a cci
quan, dan vj thuc linh virc, dja bàn quãn 1.
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- Tip tc trin khai các ni dung ti Cong van sé 9485/UBND-STNMT
ngay 06/12/2018, Cong vn so 253 1/EJBND-STNMIT ngày 22/4/2019, Cong van
sO 4686/UBND-STNMT ngày 11/7/2019 cüa UBND thành phô ye phát dng
phong trào "Chong rae thai nhira"; djnh k' hang näm báo cáo ket qua thirc hin
tnxc ngày 15 tháng 11 ye UIBND thành phô (qua Si Tài nguyen và Môi
trirè'ng).
2. Giao S& Tài nguyen và Môi truông:
- Chü tn, phéi hçip vâi các s&, ngành, UBND các qun, huyn, các di tác
ho trg dê xây dirng Kê hoach hành dng ye quán 1 rác thai nhra dai throng trên
dia bàn thành phô den 11am 2030; báo cáo UBND thành phô xem xét, ban hành
sam trong näm 2021.
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- Dánh giá k& qua thirc hin K hoach phân loai chit thai rn sinh hoat trên
dja bàn thành phô näm 2020; chü trI, phôi hçip vói UBND các qun, huyn, các
don vi lien quan xây dirng Kê hoach triên khai nam 2021, báo cáo UBND thành
phô xem xét, ban hành.
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- Tp trung chi dao, trin khai các dr an & Khu Lien hcip xà l' chAt thai rn
cüa thành phô; các dir an tài trq dê h trçY tIch c1rc trong vic quàn l, tái chê, tái
sir ditng chat thai nhra trén dja bàn thành phô.
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- T chirc h9c tp kinh nghim cüa các dja phu'ang trong và ngoài nuâc v
vic sn xuât các loai tüi dirng than thin môi tru1ng; tham mixu nghien cl'ru giãi
pháp dé thay the vic sir diing tüi ni lông khó phân hüy hin nay.
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- Ph& hçp vài UBND qun, huyn, các ca quan, dan vj lien quan tang
cxäng cong tác kiêm tra, phát hin và xü 1 vi phm dôi v&i các don vj san xuât,
kinh doanh tüi ni lông khó phân hüy vi phm các quy djnh cüa Lut Thuê báo v
môi tru&ng.
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- Lam dAu m& theo dOi, thu&ng xuyên kim tra, don dc vic trin khai
thrc hin cüa các Sâ, ngành và dja phi.rang, ca quan, don vj; djnh k' hang nàm
tong hçip kêt qua thirc hin, báo cáo UBND thành phô tnrâc ngày 30 tháng 11
hang näm.
3. Giao S& Cong th.rang:
- Xây dimg k hoach trin khai tuyên tnuyn, hi.râng dn các siêu thj, tnung
tam thuong mai, chçi thuc phm vi quãn l thixc hin các giài pháp han chê vic
s& d'ng tüi ni lông khó phân hüy lam bao gói hang hóa cho ngr&i tiêu dung;
tang t' l sir dicing tiii ni lông d phân hüy, than thin môi trix&ng hoc tüi xách
sr diing nhieu lan; duy tnI và phát huy hiu qua phong trào "KhOng sir diing tüi
ni lông" tai các sieu thj, tnung tam thuong mai, chçi, các ci'ra hang.
- T chirc vic cam kt giãm sü ding tái ni lông khó phân hüy di vâi cac
to chüc phân phOi, ban lé thuôc thâm quyên quán l (chci, sieu thj, trung tarn
thuang mai, c&a hang tin 1i), qua do yêu câu các to ch'rc nay xay dmg k
hoach giãm dan sir dung tüi ni lông kho phân hüy; không cung cap tüi ni lông
mien phi cho khách hang theo l trInh cii the.
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- Chü trI, phi hçTp vi S& Tài nguyen và Môi tnthng, UBND các qun,
huyn và các dn vj lien quan s&m dê xuât các chInh sách iru dãi, h trq, khuyn
khIch vic kinh doanh, sir ding các loai tüi, san phâm bao gói than thin môi
trung thay the tcti ni lông khó phân hüy; nghiên c1ru hInh thüc chê tài dôi vói
các to chüc ban lé (sieu th, trung tam thuang mai) không xây dirng kê hoach
giàm s11 diing tüi ni lông.
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- Chi dao Ciic Quán l thi. truông, Cong ty Quàn l và Phát trin các chçi
DàNàng tang cuông kiêm tra, phát hin, xi1 l vi phm dôi vOi các don vj san
xuât, kinh doanh t1ii ni lông vi phm các quy djnh cüa Lu.t Thuê bào v môi
trung, quy djnh môi tru?xng cüa các ca sâ cung cap tüi ni lông cho các chci dan
sinh và cüa hang buôn ban nhó; tang cu?mg thanh tra, kiêm soát chit chë các Co
s& tái chê nhra không bào dam các yeu câu ye bào v môi trtxmg.
- Djnh k' báo cáo tmnh hInh trin khai vic han ch sir dung t1ii ni lông khó
phân hüy, cong tác quán l, sir ding và thai bO tiii ni lông trên dja bàn truc
ngày 31 tháng 10 hang näm gcri Sâ Tài nguyen và Môi truông dê tong hqp, báo
cáo UBND thành phô.
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4. Giao UBND các qun, huyn:
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- Chü trI rà soát, 1p danh sách các t chirc, cá nhân kinh doanh phân phi,
ban lé thuc thâm quyên quân l có sir diing tüi ni lông (chg, siêu th, trung tam
thumg mai, cira hang tin lcri, nhà sách) trên da bàn qun, huyn thuc thâm
quyên quán l; qua do tuyên truyên, 4n dng trien khai các giâi pháp ci the,
nhu: (1) Han chê cung cap tüi ni lông dimg hang (si:r diing tiêt kim, hçp l tüi ni
lông khi drng hang cho khách); (2) Co các loai tüi, phuong tin dimg hang thay
the tüi ni lông bô trI ngay tai quay tInh tiên dê khách hang lira chçn, dông thi
có hInh thirc khuyên cáo khách hang ye tác hai cüa tái ni lông dôi vâi sue khOe
và môi tnthng; (3) Theo dOi, thông kê tInh hInh sü diing tüi ni lông trong hoat
dng san xuât, kinh doanh cüa don vj; (4) Co các hlnh thirc khuyên khIch,
khuyên mài, ru tiên dành cho khách hang cO dem theo tiii, phuong tin dirng
hang khi mua sam... và các giài pháp khác dam bào linh hoat, hiu qua tüy tInh
hInh thirc tê cüa dja phuong, dôi tuçng thirc hin.
- Yêu cu các cci s& san xut, kinh doanh, djch vi1 (d.c bit là các nha hang,
ecra hang am thrc, quán cafe, trà sa.....) thrc hin phân loai chat thai ran sinh
hoat tai nguOn, hn chê sir dmg tüi ni lông, san phâm nhixa dung mOt lan theo
chü tmang cüa UBND thành phô.
- T chirc da dng hóa các hInh thüc tuyên truyn nhm nâng cao nhn thirc
cüa ngu?i dan ye sü dung và thai bô tüi ni lông; phát huy và nhan rng các mô
hInh, sang kiên hay cüa to chirc, cong dông ye giàm thiêu tüi ni lông; Phát hin
và to chuc khen thithng kp thai dê dng viên, khuyên khIch vic thxc hin.
- Chi dao các dan v, phOng, ban, co quan chüc nang phi hçip vOi Cic
Quàn l thi. trithng tang cuäng kiêm tra và xu phat các dan vj kinh doanh, san
xuât thi ni lông vi phm các quy djnh ye Lut Thuê bâo v môi trueing và cac
quy djnh ye tüi ni lông than thin môi truYng; xu pht nghiêm các hành vi thai
bO tui ni lông khOng dung quy djnh, t1r dot hoc chOn lap tái ni lông nhât là
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hành vi xà thai rae nhira, tüi ni lông ra song, su&, ao h và khu virc bin trên dja
bàn thành phO.
- Djnh k' báo cáo hin trang si:r dçing tCii ni lông, cong tác quail 1 sir dung,
thai bO tüi ni lông trén dja bàn tnthc ngày 31 tháng 10 hang näm gui Sâ Tài
nguyen và Môi trir&ng dê tong hçip, báo cáo UBND thành phô.
5. Giao các S&, ngành, dcni vj lien quan thrc hin, phi hqp:
- Sä Khoa h9c và Cong ngh: Nghiên cüu d xut tiêu chI dánh giá các loai
tüi dimg hang than thin mOi tru&ng thay the tüi ni lông; To chüc nghiên ciu,
lam dâu môi chuyên giao cong ngh tiên tiên trong tái chê tii ni lông.
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- Sâ Du ljch: Khuyn khIch các cy s km tri du ljch và các co sâ du lich
dat chuan han chê sü dung tui ni lông, cac san phâm nhçra khó phân buy, dung
mt lan và thire hin phân loai chat thai ran sinh hoat tai nguôn trong qua trInh
boat dng; Chü trI triên khai thI diem mt diem du ljch không s1r dçing tüi ni
lông, nhra sr ding mt lan và nhân rng mô hInh nay trên dja bàn thành phO.
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- Sà K hoach va Du ti.r: Thong ke danh sách các doanh nghip hoat dng
trong li'nh virc san xuât tüi ni lông than thin môi trung trén dja bàn thành phô;
Hiió'ng dn các doanh nghip nghiên ct'ru quy djnh hin hành ye chIrth sách uu
dãi, h trg doanh nghip cüa thành phô dé thirc hin dam bào phi'i hçp theo quy
djnh.
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- S Giáo diic và Dào tao: Tang cung tuyên truyn v các vn d lien quan
den vic sir dung, thai bO tii ni lông và san phâm nhra dung mt lan cho hpc
sinh; khuyên khIch lông ghép ni dung trên vào mt so mon hçc và eác hoat
dng ngoai khóa.
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- S& Thông tin và Truyn thông: Chü trI, chi dao các co quan thông n báo
chI trung hong và da phuang tang ci.thng cong tác thông tin, tuyên truyên phiic
vJi mvc tiêu giám thiêu s1r ding tüi ni lông khó phân buy và san phâm nhira
dung mt lan.
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- D nghj Uy ban MTTQ Vit Nam thành ph& các S, ban, ngành, các hi,
doàn the, cac CG quan trung uong dóng trên dja bàn thânh phO; B Chi buy quân
sir thành phO, B chi huy b di biên phông thành phô, Bô Tu lnh yang III Hãi
quân, Cong an thành phO Dà Nng: Tang cuông cOng tác tuyên truyên, 4n dng
các cong chuc, can bt, hi vien, chiên s và nguäi lao dng tharn gia giãm thiêu
su diing tüi ni lông khó phân hüy và san phàm nhira dung mt lan thuc pham vi
quãn l.
- Dai Phát thanh và Tmyn hInh Dà Nkg, Báo Dà Nàng, Cong Thông tin
Di tu thành phô, các co quan báo chI trung uong và dja phuong: Xây dirng
chuyên rniic bào v môi truông, tang cuông th%rc hin các phóng sr, tin bài lien
quan nlìäm tuyên truyên nâng cao nhn thuc cüa nhân dan ye tác hai cüa vic su
ditng tüi ni lông khó phân hUy dôi vài môi tmng; thra tin, hInh ãnh nhung mO
hinh su d'çtng các san phâm thay the than thin vâi môi trithng và các cci sâ tái
che nhira và tüi ni lông...
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6. D nghj Hi Doanh rthân tré thành ph& Hip hi doanh nghip nhô Va
vra thành phô, Hip hi Du ljch thánh phô; Hip hi nft doanh nhân thànhphô
quan tam, phôi hcip, to chirc tuyên truyên, däng tãi các ni dung lien quan ye tác
hai cüa tüi ni lông khó phân buy và san phâm nhira dung mt lan, vn dng các
doanh nghip, cá nhân thuc hip hi, hi tham gia.
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7. D nghj các dan vi: Chi Nhánh Cong ty C phn thucing mai quc t và
djch vii dai siêu thj Big C Hâi phông tai Dà Nàng, Chi nhánh Cong ty TNHH
MM Mega Market Vit Nam ti thành phô Dà Näng, Cong ty Co phân thucmg
mi - dch vi VDA Dà Nàng (Siêu th Co.opMart), và các doanh nghip lien
quan có nhUng hot dng cii the dê hn ché sfr diing tüi ni lông khó phân buy,
thay the bang các tüi dçrng than thin môi tnrng; hn chê sü diing san phâm
nh'ira dung mt lan, thirc hin phân loi chat thai ran sinh hot tai nguôn; báo cáo
két qua hoat dng g1ri ye UBND thành phô (Sâ Tài nguyen và Môi trtthng) dê
tOng hgp, dánh giá.

ho
a

nl
-1
4/

10

/2

02

0

17

l-h
an
-h
o
7:
25

:0

Ncri nhin:
- Nhu trên;
- Bô TN & MT (thay báo cáo);
- Chc tjch vá các PCT UBND TP (báo cáo);
- Các don vj lien quan tai các mic tü 1-7;
- Liru: VT, DT - DT, STNMT.

oa

nl

Nbn thrcc Cong van nay, Thu truâng các Sâ, ngành, dan vj lien quan kh.n
trucYng th'trc hin.I.

Trn VAn Mien

