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KẾ HOẠCH
Triển khai Đề án “ Giảm thiểu ô nhiễm môi trường do chất thải nhựa
trên địa bàn huyện Si Ma Cai giai đoạn 2020-2025” năm 2022
Thực hiện Kế hoạch số 41/KH-SNN ngày 05
27/4/2022 của sở Nông nghiệp
và PTNT về việc triển khai Đề án “Giảm thiểu ô nhiễm môi trường do chất thải
nhựa trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020-2025” năm 2022. UBND huyện
Si Ma Cai xây dựng kế hoạch triển khai Đề án Giảm thiểu ô nhiễm môi trường
do chất thải nhựa trên địa bàn huyện Si Ma Cai giai đoạn 2022-2025, năm 2022
như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Triển khai thống nhất, đồng bộ và hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải
pháp của Đề án “Giảm thiểu ô nhiễm môi trường do chất thải nhựa trên địa bàn
huyện Si Ma Cai giai đoạn 2020-2025” lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông
thôn.
- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các phòng ban, đơn vị, UBND các
xã, thị trấn, tổ chức và cá nhân về ảnh hưởng ô nhiễm môi trường do chất thải
nhựa và túi nilon khó phân hủy trong sản xuất, kinh doanh lĩnh vực nông nghiệp
và phát triển nông thôn; làm thay đổi từ nhận thức đến hành động cụ thể, tiến tới
từ bỏ thói quen sử dụng đồ nhựa, túi nilon khó phân hủy và thay thế bằng các
sản phẩm thân thiện với môi trường.
- Phát huy, tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong việc phân loại từ
nguồn thu gom, các chất thải từ nhựa và nilon sử dụng trong nông nghiệp như
vỏ bao bì thuốc BVTV, phân bón, giống cây trồng, màng phủ nilon, vỏ túi bầu,
vỏ bao bì thuốc thú y, thuốc thủy sản, thức ăn chăn nuôi, thủy sản… và những
chất liệu khó phân hủy để vận chuyển đến nơi quản lý tiêu hủy, xử lý, tái chế
theo quy định.
- Tuyên truyền đẩy mạnh việc nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sản xuất,
sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường để thay thế các sản phẩm nhựa
và nilon.
2. Yêu cầu
- Kế hoạch triển khai đảm bảo tính phù hợp, sát thực, hiệu quả với chức
năng nhiệm vụ của ngành, phù hợp với mục tiêu Nghị quyết số 22-NQ/HU ngày
01/11/2021 của của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Si Ma Cai về Chiến lược
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phát triển nông nghiệp hàng hóa huyện Si Ma Cai giai đoạn 2021-2025 định
hướng đến năm 2030.
- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, phòng ban chuyên môn, UBND các
xã, thị trấn, các tổ chức, cá nhân, người dân và cộng đồng tuyên truyền nâng cao
nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện Đề án,
nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường do chất thải nhựa gây ra.
II. MỤC TIÊU
- Toàn bộ chất thải nhựa phát sinh trong sản xuất nông nghiệp, lâm
nghiệp, chăn nuôi, thủy sản được phân loại tại chỗ.
- Phấn đấu 100 % chất thải nhựa thuộc chất thải độc hại (vỏ bao bì thuốc
BVTV, vỏ vắc xin tiêm phòng cho đàn gia súc gia cầm) tại vùng hàng hóa chủ
lực được thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định.
- Chất thải nhựa không thuộc chất thải nguy hại (vỏ bao bì thuốc thú y,
thủy sản, thức ăn chăn nuôi, thủy sản, phân bón, giống cây trồng, màng phủ, vỏ
bầu, vỏ bao bì túi nilon) được phân loại và xử lý theo quy định.
- 100% các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện không sử dụng sản phẩm
nhựa dùng 1 lần ở nơi công sở.
- Thay đổi thói quen, giảm dần việc sử dụng túi nilon khó phân hủy sử
dụng một lần sử dụng các sản phẩm nhựa sử dụng một lần và túi nilon khó phân
hủy trong sinh hoạt cộng đồng dân cư và hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ.
- Ứng dụng công nghệ vào trong sản xuất, hạn chế sử dụng màng phủ
nilon khó phân hủy.
- Tăng cường thu gom, tái chế chất thải nhựa từ hoạt động sử dụng sản
phẩm nhựa một lần và túi nilon khó phân hủy.
III. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Tăng cường năng lực quản lý Nhà nước trong giảm thiểu chất
thải nhựa
Đây là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng đối với công tác giảm thiểu ô
nhiễm môi trường do chất thải nhựa gây ra trong sản xuất nông nghiệp, nhiệm
vụ này cần được tăng cường và duy trì thường xuyên, liên tục, bao gồm các nội
dung:
- Tuyên truyền sâu rộng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 10 của Huyện ủy
về Chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến
năm 2045; sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm, đảm bảo các tiêu chuẩn quy
chuẩn, nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp theo yêu cầu của thị trường.
- Tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức cộng
đồng về tác hại của chất thải nhựa và túi nilon gây ra đối với môi trường nói
chung; chất thải nhựa là vỏ bao bì chứa đựng thuốc bảo vệ thực vật, vỏ vắc xin
tiêm phòng cho đàn gia súc gia cầm sau sử dụng nói riêng. Triển khai có hiệu
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quả các nhiệm vụ được phân công tại Quyết định 392/QĐ-UBND ngày
18/02/2020 của UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt Đề án “Giảm thiểu ô nhiễm môi
trường do chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020-2025”; Thông
tư số 36/2015/TT-BTNMT về quản lý chất thải nguy hại; Thông tư liên tịch số
05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT, ngày 16/5/2016 hướng dẫn việc thu gom,
vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng; Văn bản số
5945/UBND-NLN ngày 12/12/2017 của UBND tỉnh Lào Cai về hướng dẫn thu
gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng; Chỉ thị số 14/CTUBND ngày 20/10/2020 về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý giảm
thiểu chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày
20/5/2021 của UBND tỉnh Lào Cai về việc tăng cường quản lý hoạt động buôn
bán, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật góp phần phát triển sản xuất nông nghiệp
hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
- UBND các xã, thị trấn tổ chức ít nhất 1-2 cuộc tuyên truyền, phát động
các phong trào thu gom rác thải nhựa phát sinh trong quá trình sản xuất nông,
lâm nghiệp, chăn nuôi, thú y, thủy sản…; phối hợp với trung tâm văn hóa thể
thao truyền thông, hệ thống truyền thanh UBND xã, thị trấn, các nhóm tình
nguyện, Đoàn thanh niên tuyên truyền thường xuyên liên tục rộng rãi đến đông
đảo người dân trên địa bàn huyện…
- Tập huấn nâng cao năng lực cho các HTX, tổ chức, cá nhân, đội ngũ cán
bộ cơ sở hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp về các quy định bảo vệ môi
trường, tác hại của rác thải nhựa trong sản xuất và cộng đồng dân cư, tác hại của
thuốc BVTV, phân bón hóa học đối với con người và môi trường… Hằng năm,
tổ chức từ 1 - 2 lớp tập huấn phương pháp, kỹ năng, các quy định quản lý giảm
thiểu chất thải nhựa và các hóa chất độc hại.
- Xây dựng tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn thu gom, phân loại, xử lý
chất thải nhựa trong nông nghiệp, lâm nghiệp, chăn nuôi, thú y, thủy sản.
- Khuyến khích, hướng dẫn về ứng dụng các biện pháp kỹ thuật trong sản
xuất nông nghiệp để hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa (màng phủ nilon).
2. Thu gom, xử lý chất thải nhựa
- Hướng dẫn phát triển hạ tầng, dịch vụ thu gom, tái chế chất thải nhựa và
túi nilon khó phân hủy; tăng cường khuyến khích nghiên cứu, chuyển giao công
nghệ tiên tiến tái chế chất thải nhựa và túi nilon khó phân hủy trở thành các sản
phẩm hữu ích, thân thiện với môi trường.
- Hướng dẫn phân loại chất thải tại nguồn, thu gom, tái chế chất thải nhựa
và túi nilon. Tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân thực hiện dịch vụ, thu gom,
tái chế chất thải nhựa và túi nilon khó phân hủy tiếp cận các công nghệ tiên tiến
tái chế chất thải nhựa và túi nilon khó phân hủy trở thành các sản phẩm thân
thiện với môi trường.
- Chất thải nhựa là vỏ bao bì chứa đựng thuốc Bảo vệ thực vật, vỏ vắc xin
tiêm phòng cho đàn gia súc gia cầm sau sử dụng được thu gom, xử lý và vận
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chuyển để tiêu hủy theo hướng dẫn Văn bản số 5945/UBND-NLN ngày
12/12/2017 của UBND tỉnh Lào Cai về hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý
bao gói thuốc BVTV sau sử dụng; Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT về quản lý
chất thải nguy hại; Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT
ngày 16/5/2016 của Bộ Nông nghiệp PTNT và Bộ Tài Nguyên Môi trường. Đối
với vùng sản xuất tập trung đã được cấp mã số vùng trồng cho các chủ thể HTX,
Doanh nghiệp tuân thủ các nguyên tắc thu gom rác BVTV tại vùng sản xuất, có
biện pháp xử lý đúng quy định.
IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Công tác tuyên truyền
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền lồng ghép trong các hoạt động liên
quan đến sản xuất Nông lâm nghiệp như: Hội thảo, hội nghị tập huấn, thẩm định
đánh giá cấp mã số vùng trồng.
- Phát động các phong trào thu gom chất thải nhựa trong sản xuất nông
nghiệp sau mỗi vụ sản xuất.
- Đối với chất thải nhựa là chất thải nguy hại (vỏ bao bì chứa đựng thuốc
bảo vệ thực vật, vỏ vắc xin tiêm phòng cho đàn gia súc gia cầm sau sử dụng); đề
nghị UBND các xã, thị trấn căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao tại Văn bản
số 5945/UBND-NLN ngày 12/12/2017 của UBND tỉnh Lào Cai phối hợp với cơ
quan chuyên môn của tỉnh tổ chức hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý
theo quy định.
- Đối với chất thải nhựa là vỏ bao bì thuốc thú y, thuốc thủy sản, thức ăn
chăn nuôi, thức ăn thủy sản, phân bón, giống cây trồng, màng phủ nilon, vỏ túi
bầu sau sử dụng, thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn HTX, tổ chức, cá nhân có
liên quan thu gom phân loại tại chỗ, áp dụng biện pháp xử lý, tái chế chất thải
nhựa và túi nilon khó phân hủy theo quy định về chất thải nhựa.
2. Ứng dụng khoa học công nghệ
Ưu tiên các nghiên cứu khoa học công nghệ đối với các nội dung tái chế
rác thải nhựa trong sản xuất nông nghiệp; ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật như làm
đất bằng phương pháp tối thiểu, không sử dụng màng phủ nilon khó phân hủy;
sử dụng bao gói quả bằng vật liệu thân thiện môi trường…
3. Cơ chế chính sách
Tiếp tục nghiên cứu chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp hữu cơ,
VietGap, cấp mã số vùng trồng tiến tới chấm dứt tình trạng rác thải nhựa lưu tồn
trong vùng sản xuất hàng hóa; Nghiên cứu gắn trách nhiệm của các HTX, tổ
chức cá nhân, Công ty, doanh nghiệp sản xuất thuốc BVTV, thuốc thú y, vật tư
cung ứng đầu vào nông nghiệp trong việc trả phí thu gom tính theo số lượng sản
phẩm là rác thải nhựa.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
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- Tham mưu cho UBND huyện các văn bản, đôn đốc các đơn vị liên quan
phối hợp với UBND các xã, thị trấn, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện các
nội dung của Kế hoạch.
- Phối hợp đôn đốc, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn thành lập các tổ
hợp tác, hợp tác xã liên kết sản xuất ngành hàng chủ lực cây ăn quả ôn đới, dược
liệu…theo hướng bền vững, an toàn; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn sử dụng
thuốc BVTV, phân bón tại các vùng sản xuất hàng hóa chủ lực; Hướng dẫn sử
dụng phân hữu cơ tại chỗ, hạn chế sử dụng phân vô cơ ảnh hưởng môi trường;
quản lý mã số vùng trồng đảm bảo việc truy xuất nguồn gốc đáp ứng thị trường
tiêu thụ.
- Tổng hợp tham mưu đề nghị cấp trên tuyên dương, khen thưởng các cơ
quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện tốt phong trào "chống rác thải nhựa"
lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn huyện Si Ma Cai.
Đồng thời đề xuất phê bình hoặc xử lý vi phạm đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức,
cá nhân chưa thực hiện tốt hoặc vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường theo
quy định của pháp luật hiện hành.
- Tổng hợp, tham mưu báo cáo về kết quả triển khai thực hiện gửi cơ quan
thường trực (Sở Nông nghiệp & PTNT qua Chi cục Trồng trọt & BVTV) trước
ngày 20/11/2022.
2. Trung tâm dịch vụ nông nghiệp
- Hướng dẫn việc thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng từ
đồng ruộng vào các bể chứa; hướng dẫn việc phân loại tại nguồn đối với rác thải
nhựa sử dụng trong sản xuất nông nghiệp.
- Hướng dẫn, tuyên truyền cho các tổ chức, cá nhân có liên quan về thu
gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại, chất thải nhựa và túi nilon khó
phân hủy là vỏ bao bì thuốc thú y, thuốc thủy sản, thức ăn chăn nuôi, thức ăn
thủy sản và vỏ bao túi chất xử lý môi trường chăn nuôi, thủy sản sau sử dụng để
phân loại tại nguồn thải và xử lý theo quy định. Đẩy mạnh hướng dẫn các mô
hình nông nghiệp tuần hoàn khép kín, sản phẩm phụ chăn nuôi phục vụ cho sản
xuất trồng trọt và ngược lại, hạn chế ô nhiễm môi trường.
- Chỉ đạo mạng lưới khuyến nông cơ sở lồng ghép việc tuyên truyền thu
gom rác thải nhựa trong việc triển khai các mô hình sản xuất; hướng dẫn, tuyên
truyền cho các tổ chức, cá nhân có liên quan về thu gom, vận chuyển và xử lý
chất thải nhựa và túi nilon khó phân hủy là vỏ túi bầu gieo ươm cây giống, tấm
màng nilon che phủ sau sử dụng để thu gom, phân loại tại chỗ và xử lý theo quy
định về chất thải nhựa.
- Phối hợp UBND các xã, thị trấn đôn đốc, hướng dẫn các địa phương
thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã liên kết sản xuất ngành hàng chủ lực cây ăn
quả ôn đới, dược liệu…theo hướng bền vững, an toàn; tăng cường kiểm tra,
hướng dẫn sử dụng thuốc BVTV, phân bón tại các vùng sản xuất hàng hóa chủ
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lực; Hướng dẫn sử dụng phân hữu cơ tại chỗ, hạn chế sử dụng phân vô cơ ảnh
hưởng môi trường.
- Tổng hợp báo cáo về kết quả triển khai thực hiện gửi phòng Nông
nghiệp &PTNT huyện trước ngày 15/11/2022.
3. Hạt Kiểm lâm
Xây dựng kế hoạch hướng dẫn, tuyên truyền cho các tổ chức, cá nhân có
liên quan về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nhựa và túi nilon khó phân
hủy là vỏ túi bầu gieo ươm cây giống, tấm màng nilon che phủ sau sử dụng để
thu gom, phân loại tại nguồn thải và xử lý theo quy định về chất thải nhựa.
4. Trung tâm văn hóa thể thao - TT
- Phối hợp với phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm dịch vụ nông
nghiệp tham mưu triển khai thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về phòng,
chống rác thải nhựa trên địa bàn huyện. Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn đẩy
mạnh phát huy vai trò hệ thống truyền thanh tăng thời lượng phát sóng về tác hại
của chất thải nhựa, túi nilon đối với kinh tế - xã hội, môi trường sức khỏe cộng
đồng; định hướng các biện pháp giảm thiểu phát sinh, giảm sử dụng, tái sử dụng
chất thải nhựa trong đời sống hàng ngày và khuyến khích sử dụng các sản phẩm
thay thế thân thiện với môi trường trên các phương tiện thông tin đại chúng; xây
dựng chuyên trang, chương trình cổ động, bài viết, phóng sự vận động người
dân thay đổi thói quen sử dụng túi nilon, “Nói không với sản phẩm nhựa sử
dụng một lần”.
- Đưa tin kịp thời, thường xuyên về các hoạt động hưởng ứng phong trào
“Chống rác thải nhựa”.
- Tuyên truyền các nội dung Đề án, các tấm gương người tốt việc tốt trong
triển khai đề án để biểu dương kịp thời và nhân rộng tấm gương điển hình.
5. Đề nghị Hội nông dân huyện
Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân nâng
cao nhận thức về tác hại của việc sử dụng túi nilon và sản phẩm nhựa dùng một
lần; tham gia tích cực các phong trào vì môi trường và các hoạt động tổ chức ra
quân vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, phân loại rác thải tại nguồn, rác thải
nhựa và chất thải nguy hại.
6. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn
- Thường xuyên tuyên truyền nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân
dân trên địa bàn về tác hại của chất thải đồ nhựa, túi nilon vỏ bao bì thuốc
BVTV, thức ăn chăn nuôi khó phân hủy đối với môi trường và khuyến khích sử
dụng các sản phẩm thay thế, thân thiện với môi trường.
- In băng rôn pano, appic, khẩu hiệu tuyên truyền “Chống rác thải nhựa”,
“Nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần”, “Hạn chế sử dụng túi nilon
khó phân hủy” ở những khu vực như khu vực các cửa hàng tạp hóa, quán cà phê,
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và nơi đông người trên địa bàn xã, thị trấn. Nhằm tuyên truyền việc hạn chế sử
dụng túi nilon khó phân hủy và các sản phẩm nhựa sử dụng một lần.
- Xây dựng các giải pháp hữu hiệu thu gom vỏ bao bì thuốc BVTV, thức
ăn chăn nuôi, túi nilon nhằm giảm thiểu tiêu thụ, tăng cường tái sử dụng, tái chế
chất thải túi nilon khó phân hủy, đồ nhựa dùng một lần.
- Kiểm soát chặt chẽ các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ các sản
phẩm túi nilon khó phân hủy, đồ nhựa dùng một lần chuyển sang hình thức hợp
tác đối tác phát triển các sản phẩm dễ phân hủy, thân thiện với môi trường thay
thế nhựa, nilon.
Trên đây là Kế hoạch năm 2022 triển khai Đề án “Giảm thiểu ô nhiễm
môi trường do chất thải nhựa trên địa bàn huyện Si Ma Cai Cai giai đoạn 20202025”. Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị
trấn nghiêm túc thực hiện./.
Nơi nhận:
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
KT. CHỦ TỊCH
- TT. HU, HĐND, UBND huyện;
PHÓ CHỦ TỊCH
- Các cơ quan, đơn vị;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu VT.
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