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        Nha Trang, ngày  09   tháng  3   năm 2020 

 

KẾ HOẠCH 

Hành động về quản lý rác thải nhựa đại dƣơng đến năm 2030  

trên địa bàn thành phố Nha Trang 

 

Thực hiện Quyết định số 362/QĐ-UBND ngày 12/02/2020 của UBND 

tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Kế hoạch hành động về quản lý rác thải nhựa 

đại dương đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

UBND thành phố Nha Trang xây dựng Kế hoạch hành động về quản lý 

rác thải nhựa đại dương đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Nha Trang, cụ 

thể như sau: 

I. MỤC TIÊU: 

1. Mục tiêu chung: 

- Giải quyết các vấn đề rác thải nhựa mà trọng tâm là rác thải nhựa đại 

dương, bảo đảm ngăn ngừa việc xả rác thải nhựa từ các nguồn thải trên đất liền 

và các hoạt động trên biển, phấn đấu đưa Việt Nam trở thành quốc gia tiên 

phong trong khu vực về giảm thiểu rác thải nhựa đại dương. 

- Góp phần thực hiện thành công Kế hoạch số 7885/KH-UBND ngày 

30/9/2019 của UBND thành phố về việc triển khai thực hiện phong trào 

“Chống rác thải nhựa” trên địa bàn thành phố Nha Trang. 

- Phù hợp với cách tiếp cận theo mô hình kinh tế tuần hoàn, góp phần 

thúc đẩy hoạt động thu hồi, tái chế, tái sử dụng chất thải nhựa trên địa bàn 

thành phố. 

- Nâng cao nhận thức, ứng xử và thói quen sử dụng sản phẩm nhựa một 

lần, túi ni lông khó phân hủy của cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động, các tổ chức, cá nhân và nhân dân trên địa bàn thành phố Nha Trang. 

2. Mục tiêu cụ thể: 

a) Đến năm 2025: 

Giảm thiểu 50% rác thải nhựa trên biển và đại dương; 50% ngư cụ khai 

thác thủy sản bị mất hoặc bị vứt bỏ được thu gom; 80% các khu, điểm du lịch, 

cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch và dịch vụ khác ven biển không sử 

dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy; bảo đảm tối 

thiểu một năm một lần phát động tổ chức chiến dịch thu gom, làm sạch ở các 
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lưu vực sông, bãi biển trên địa bàn thành phố; giảm thiểu 80% rác thải nhựa 

đối với Khu bảo tồn biển trên địa bàn thành phố Nha Trang. 

b) Đến năm 2030: 

Giảm thiểu 75% rác thải nhựa trên biển và đại dương; 100% ngư cụ khai 

thác thủy sản bị mất hoặc bị vứt bỏ được thu gom, chấm dứt việc thải bỏ ngư 

cụ trực tiếp xuống biển; 100% các khu, điểm du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ 

lưu trú du lịch và dịch vụ du lịch khác ven biển không sử dụng sản phẩm nhựa 

dùng 1 lần và túi ni lông khó phân hủy; giảm thiểu 100% rác thải nhựa đối với 

Khu bảo tồn biển trên địa bàn thành phố Nha Trang. 

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP: 

1. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, ứng xử đối với 

các sản phẩm nhựa và rác thải nhựa đại dƣơng: 

a) Nội dung nhiệm vụ, giải pháp: 

- Xây dựng và thực hiện các chương trình truyền thông về tác hại của 

các sản phẩm sử dụng một lần có nguồn gốc từ nhựa, túi ni lông khó phân hủy 

đối với biển và đại dương, các hệ sinh thái biển, môi trường và sức khỏe con 

người; các chương trình thu gom, xử lý rác thải nhựa đại dương; cách thức, ý 

nghĩa của việc phân loại chất thải tại nguồn, thay đổi thói quen sử dụng sản 

phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy. 

- Biểu dương, nhân rộng mô hình tốt trong phong trào thu gom, phân 

loại, vận chuyển và xử lý chất thải, rác thải nhựa ở khu vực ven biển, trên biển. 

Thông tin, lên án những trường hợp vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, 

nhất là các trường hợp vứt, đổ chất thải, rác thải nhựa không đúng nơi quy 

định, gây ô nhiễm môi trường.  

- Phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh đào tạo, tập huấn, nâng cao 

nhận thức, tinh thần trách nhiệm, thay đổi thói quen sử dụng các sản phẩm 

nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy và hành vi xả rác thải, rác thải 

nhựa ra môi trường đối với cộng đồng cư dân ven biển, ngư dân, thủy thủ, 

khách du lịch và các tổ chức, doanh nghiệp; nâng cao năng lực, kinh nghiệm 

quản lý chất thải, rác thải nhựa cho đội ngũ cán bộ quản lý ở UBND các xã, 

phường có biển. 

- Tuyên truyền, kêu gọi các tổ chức, cá nhân tăng cường tái chế, tái sử 

dụng chất thải nhựa, thúc đẩy xây dựng nền kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh. 

b) Trách nhiệm thực hiện: 

- Cơ quan chủ trì: các phòng, ban thuộc UBND thành phố, UBND các 

xã, phường. 
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- Cơ quan phối hợp: các tổ chức chính trị, xã hội, các tổ chức, cá nhân 

có liên quan. 

c) Thời gian thực hiện: từ năm 2020 đến năm 2030. 

2.  Thu gom, phân loại, lƣu trữ, vận chuyển và xử lý chất thải, rác thải 

nhựa từ các hoạt động ở khu vực ven biển và trên biển: 

a) Nội dung nhiệm vụ, giải pháp: 

-  Tổ chức thực hiện có hiệu quả các chiến dịch thu gom rác thải ven 

biển, làm sạch bãi biển hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ biển và 

hải đảo Việt Nam, Ngày Môi trường thế giới, Chiến dịch làm cho thế giới sạch 

hơn (tối thiểu 1 lần/năm); bố trí các thiết bị lưu chứa và các điểm tập kết chất 

thải, rác thải nhựa phù hợp, an toàn, thuận lợi, bảo đảm mỹ quan và vệ sinh 

môi trường. 

- Huy động sự tham gia của người dân trong thu gom, thống kê, phân 

loại rác thải nhựa đại dương và phối hợp xây dựng cơ sở thông tin, dữ liệu về 

rác thải nhựa đại dương thống nhất, phù hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về 

nguồn thải. 

- Tạo điều kiện, khuyến khích và hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thực hiện 

các hoạt động thu gom, phân loại, lưu giữ, vận chuyển, tái chế, tái sử dụng 

chất thải nhựa ở các lưu vực sông, khu vực các hệ sinh thái ven biển, rừng 

ngập mặn, các bãi tắm, vùng nước ven biển. 

b) Trách nhiệm thực hiện: 

- Cơ quan chủ trì: các phòng, ban thuộc UBND thành phố, UBND các 

xã, phường. 

- Cơ quan phối hợp: các tổ chức chính trị, xã hội, các tổ chức, cá nhân 

có liên quan. 

c) Thời gian thực hiện: từ năm 2020 đến năm 2030. 

III. CÁC NHIỆM VỤ ƢU TIÊN THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HÀNH 

ĐỘNG VỀ QUẢN LÝ RÁC THẢI NHỰA ĐẠI DƢƠNG ĐẾN NĂM 2030 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NHA TRANG: 

STT Nhiệm vụ 
Cơ quan chủ 

trì 
Cơ quan phối hợp 

Thời gian 

thực hiện 

1 

Xây dựng mô hình quản lý, 

thu gom, xử lý rác thải sinh 

hoạt, rác thải nhựa ở các xã 

đảo trên địa bàn phường 

Vĩnh Nguyên 

Ban Quản lý 

Vịnh Nha Trang 

Phòng Tài nguyên 

và Môi trường, 

UBND phường 

Vĩnh Nguyên, Ban 

Quản lý Dịch vụ 

công ích 

Năm 2022 
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2 

Tổ chức các chiến dịch thu 

gom rác thải ven biển, làm 

sạch bãi biển hưởng ứng 

Ngày Đại dương thế giới, 

Tuần lễ Biển và Hải đảo 

Việt Nam, Ngày Môi 

trường thế giới, Chiến dịch 

làm cho thế giới sạch hơn 

Phòng Tài 

nguyên và Môi 

trường 

UBND các xã, 

phường, các phòng, 

ban thành phố 

Hàng năm 

3 

Rà soát, bố trí các thiết bị 

lưu chứa và các điểm tập 

kết chất thải, rác thải nhựa 

phù hợp, an toàn, thuận lợi, 

bảo đảm mỹ quan và vệ 

sinh môi trường 

Ban Quản lý 

Dịch vụ công 

ích, Công ty Cổ 

phần Môi trường 

đô thị 

UBND các xã, 

phường 
Hàng năm 

4 

Điều tra, đánh giá hiện 

trạng và phân loại rác thải 

nhựa vùng ven biển và hải 

đảo trên địa bàn thành phố 

Nha Trang 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

Phòng Tài nguyên 

và Môi trường, Ban 

Quản lý Dịch vụ 

công ích, Ban Quản 

lý Vịnh Nha Trang, 

UBND các xã, 

phường 

Theo kế 

hoạch của 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi 

trường 

5 

Hội nghị tập huấn, tuyên 

truyền, phổ biến cho cộng 

đồng dân cư ven biển thực 

hiện phòng trào “Chống rác 

thải nhựa”, “Nói không với 

sản phẩm nhựa một lần”, 

bảo vệ môi trường, bảo vệ 

hệ sinh thái biển và hải đảo 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

Phòng Tài nguyên 

và Môi trường, 

UBND các xã, 

phường 

Theo kế 

hoạch của 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi 

trường 

6 

Tổ chức tập huấn, tuyên 

truyền, nâng cao nhận thức 

về tác hại của các sản phẩm 

có nguồn gốc từ nhựa, túi 

nilon sử dụng một lần tại 

các điểm du lịch, cơ sở lưu 

trú du lịch và các trường 

học chuyên ngành du lịch 

trên địa bàn thành phố 

Sở Du lịch 
Phòng Văn hóa và 

Thông tin 

Theo kế 

hoạch của 

Sở Du lịch 
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 7 

Tuyên truyền, nâng cao 

nhận thức, thay đổi hành vi, 

ứng xử của ngư dân với các 

sản phẩm nhựa và rác thải 

nhựa đại dương. Xây dựng 

mô hình, tổ chức thu gom 

các sản phẩm nhựa và rác 

thải nhựa trong khu vực 

nuôi trồng thủy sản và khai 

thác thủy sản 

Chi cục Thủy 

sản 
Phòng Kinh tế 

Theo Kế 

hoạch của 

Chi cục 

Thủy sản 

 8 

Tuyên truyền, vận động 

người dân thực hiện, thay 

đổi hành vi, thói quen sử 

dụng sản phẩm nhựa dùng 1 

lần, túi nilon khó phân hủy: 

thay ly nhựa uống nước 

bằng ly giấy; không sử 

dụng túi nilon để phát lộc 

tại di tích Tháp Bà Ponagar 

và danh thắng Hòn Chồng 

Trung tâm Bảo 

tồn Di tích tỉnh 

Phòng Văn hóa và 

Thông tin 

Theo Kế 

hoạch của 

Trung tâm 

Bảo tồn Di 

tích tỉnh 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Các phòng, ban thuộc UBND thành phố, UBND các xã, phường và các 

tổ chức, cá nhân có liên quan chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai thực 

hiện các nhiệm vụ được phân công, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả. 

Định kỳ báo cáo kết quả về UBND thành phố (thông qua Phòng Tài nguyên và 

Môi trường) trước ngày 10/12 hàng năm để tổng hợp, báo cáo Sở Tài nguyên và 

Môi trường. 

2. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND thành phố 

triển khai thực hiện Kế hoạch; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế 

hoạch bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ. Định kỳ tổng hợp, tham mưu 

UBND thành phố báo cáo UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 

15/12 hàng năm và 5 năm.  

3. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin hướng dẫn UBND các xã, phường 

tuyên truyền trên Đài truyền thanh về tác hại của sản phẩm nhựa, túi ni lông khó 

phân hủy đối với biển và đại dương, các hệ sinh thái biển, môi trường và sức 

khỏe con người nhằm thay đổi nhận thức, tiến tới từ bỏ thói quen sử dụng túi ni 

lông khó phân hủy, sản phẩm nhựa dùng một lần. 

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu UBND thành phố bố trí kinh phí 

thực hiện Kế hoạch hành động quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030 

theo quy định quản lý ngân sách hiện hanh. Các cơ quan, đơn vị được phân công 

chủ trì thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch chủ động sắp xếp, bố trí kinh phó 
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trong nguồn ngân sách dược phê duyệt và huy động các nguồn kinh phí hỗ trợ 

khác theo quy định của pháp luật để tổ chức thực hiện Kế Hoạch. 

5. Công an thành phố: tăng cường phối hợp các phòng, ban thuộc UBND 

thành phố, UBND các xã, phường ven biển tăng cường kiểm soát, xử lý hành vi 

vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, nhất là các trường hợp vứt, đổ chất thải 

nhựa không đúng nơi quy định, gây ô nhiễm môi trường. 

6. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thành phố: Xây dựng 

chuyên trang, bài viết, phóng sự chuyên sâu để tuyên truyền về phong trào 

“Chống rác thải nhựa đại dương”; tác hại của nhựa dùng một lần và túi ni lông 

khó phân hủy đến môi trường và con người; các mô hình sử dụng các sản phẩm 

thay thế nhựa dùng một lần và ni lông. 

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các tổ chức 

chính trị - xã hội thành phố tuyên truyền sâu rộng, tích cực phát động các phong 

trào, hoạt động “Chống rác thải nhựa” tiến đến nói không với chất thải nhựa, 

cùng gia đình, cộng đồng và toàn xã hội thực hiện có hiệu quả các chủ trương, 

cơ chế, chính sách nhằm giảm thiểu rác thải nhựa đại dương. 

Trên đây là Kế hoạch hành động về quản lý rác thải nhựa đại dương đến 

năm 2030 trên địa bàn thành phố Nha Trang. UBND thành phố yêu cầu các 

phòng, ban, UBND các xã, phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan triển 

khai thực hiện./. 
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- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở TNMT (b/c); 

- TT Thành ủy, TT HĐND TP (b/c); 

- Các phòng, ban thuộc TP; 

- UBND các xã, phường; 

- UBMTTQVN và các tổ chức CT-XH TP; 

- Cổng TTĐT TP;  

- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Vũ Chí Hiếu 
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