
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CÔN ĐẢO 

 

Số:          /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Côn Đảo, ngày        tháng       năm 2022 

 
 

KẾ HOẠCH 

Triển khai Tuần lễ cao điểm phát động phong trào thu gom,  

phân loại, tái chế, xử lý và giảm thiểu rác thải nhựa tại nguồn  

trên địa bàn huyện Côn Đảo  
 

 

Thực hiện Kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 19/7/2022 của UBND tỉnh về 

tổ chức tuần lễ cao điểm phát động phong trào thu gom, phân loại, tái chế, xử lý và 

giảm thiểu rác thải nhựa tại nguồn trên địa bàn huyện Côn Đảo;  

Căn cứ Kế hoạch hành động số 218/KH-UBND ngày 04/7/2022 của UBND 

huyện về quản lý rác thải nhựa trên địa bàn huyện Côn Đảo đến năm 2025, tầm 

nhìn đến năm 2030; 

Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch phát động tuần lễ cao điểm thực 

hiện phong trào thu gom, phân loại, tái chế, xử lý và giảm thiểu rác thải nhựa tại 

nguồn trên địa bàn huyện Côn Đảo cụ thể như sau:  

I.  MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU   

1. Mục đích 

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, các tổ 

chức, doanh nghiệp, người dân và du khách trong việc thu gom, phân loại, xử lý, 

tái chế và giảm thiểu rác thải nhựa tại nguồn trên địa bàn huyện Côn Đảo. 

- Nâng cao nhận thức về ứng dụng mô hình kinh tế tuần hoàn trong quản lý, 

giảm thiểu rác thải nhựa trên địa bàn huyện Côn Đảo. 

- Thí điểm mô hình ứng dụng khoa học và công nghệ trong tái chế rác thải 

nhựa; tìm kiếm giải pháp thay thế túi, bao bì nhựa bằng các sản phẩm bao gói, túi 

xách thân thiện với môi trường. 

2. Yêu cầu 

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phát động thiết thực, hiệu quả, tránh 

hình thức, lãng phí, thu hút được sự quan tâm và tham gia tích cực, đông đảo của 

các cấp, các ngành, các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư. 

- Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, huy động sự 

tham gia của cộng đồng dân cư, các cơ quan đoàn thể huyện để triển khai thực hiện 

kế hoạch.  

II. CHỦ ĐỀ, THỜI GIAN, PHẠM VI 

1. Chủ đề: Tuần lễ cao điểm phát động phong trào thu gom, phân loại, xử 

lý, tái chế và giảm thiểu rác thải nhựa tại nguồn trên địa bàn huyện Côn Đảo. 

KHẨN 



2 

 

2. Thời gian thực hiện: Tuần đầu của tháng 8/2022. 

3. Phạm vi: Trên địa bàn huyện Côn Đảo. 

III. CÁC NỘI DUNG CHÍNH 

1. Tổ chức tuyên truyền vận động hành khách không mang rác thải nhựa khi 

đến Côn Đảo thông qua hình thức truyền thông trên các phương tiện vận tải hành 

khách ra Côn Đảo bằng đường thủy và đường hàng không. 

2. Phát động Tuần lễ không mang rác thải nhựa ra các hòn đảo nhỏ; tổ chức 

tọa đàm về giải pháp quản lý giảm thiểu rác thải nhựa; thí điểm xây dựng các tổ 

cộng đồng tự quản thực hiện phong trào thu gom, phân loại, xử lý, tái chế và giảm 

thiểu rác thải nhựa tại nguồn trên địa bàn huyện Côn Đảo. 

3. Triển khai Chương trình “Đổi rác lấy quà”, phân loại rác thải tại nguồn 

được tích điểm đổi quà qua ứng dụng Mobile App trên điện thoại thông minh. 

4. Tọa đàm về ứng dụng mô hình kinh tế tuần hoàn trong quản lý, giảm thiểu 

rác thải nhựa; kết hợp triển lãm giới thiệu các giải pháp ứng dụng và chuyển giao 

công nghệ sản xuất các sản phẩm bao gói, túi xách thân thiện môi trường thay thế 

túi ni lông, đồ nhựa khó phân hủy bảo đảm thân thiện môi trường. 

IV. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN  

1. Phòng Tài nguyên và Môi trường  

- Tham mưu UBND huyện văn bản phát động tuần lễ giảm nhựa, kêu gọi 

các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh thực hành tuần lễ giảm thiểu sử dụng nhựa 

dùng một lần như: “Tuần lễ không ống hút nhựa” dành cho nhà hàng, quán cafe & 

giải khát, “Tuần lễ giảm túi ni-lông” dành cho siêu thị, chợ, và các quầy tạp hóa, 

“Tuần lễ không chai nước nhựa dùng một lần” dành cho khách sạn, khối cơ quan.  

Phối hợp WWF Việt Nam lựa chọn cơ sở kinh doanh điển hình (cafe, nhà hàng, 

khách sạn, siêu thị) đồng hành cùng Tuần lễ giảm nhựa để hỗ trợ tư vấn một số 

giải pháp thay thế hoặc hạn chế sử dụng nhựa dùng một 1 lần; in ấn Sổ tay “Giảm 

nhựa khi du lịch ở Côn Đảo” để hỗ trợ doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh truyền 

thông đến khách hàng; in ấn, phát hành các poster, sticker đặt tại các điểm tham 

quan, nơi công cộng để hướng dẫn các cách giảm nhựa. 

- Phối hợp Sở khoa học và Công nghệ tổ chức tọa đàm về giải pháp quản lý 

giảm thiểu rác thải nhựa. 

- Phối hợp Tổ chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế (WWF Việt Nam) triển khai 

thực hiện nội dung nhiệm vụ năm 2022 theo kế hoạch hành động về quản lý rác 

thải nhựa trên địa bàn huyện Côn Đảo đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. 

- Tổ chức hội nghị phổ biến chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường,            

các quy định về quản lý rác thải rắn sinh hoạt và phân loại rác tại nguồn. 

- Lắp đặt bảng tuyên truyền: “Đề nghị quý khách không sử dụng túi ni 

lông và đồ nhựa dùng một lần khi đến Côn Đảo”. 

- Tham mưu UBND huyện lựa chọn thí điểm xây dựng tổ cộng đồng tự quản 

tại khu dân cư trên cơ sở bảo trợ của các tổ chức chính trị - xã hội như Đoàn Thanh 
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niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh trong phong trào thu gom, phân 

loại, xử lý, tái chế và giảm thiểu rác thải nhựa tại nguồn. 

2. Phòng Kinh tế  

- Tham mưu UBND huyện yêu cầu các đơn vị vận tải hành khách đến Côn 

Đảo tuyên truyền đến hành khách không mang túi ni lông khi đến Côn Đảo, bao 

gồm:  

+ Cảng hàng không Côn Sơn; 

+ Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Phú Quốc có 02 tàu hoạt động tuyến Vũng 

Tàu – Côn Đảo, Cần Thơ - Côn Đảo;  

+ Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang có 02 tàu hoạt động 

tuyến Trần Đề - Côn Đảo;  

+ Công ty Cổ phần Mai Linh Tây Đô tàu Mai Linh Express chạy tuyến Cần 

Thơ – Côn Đảo.  

- Đề nghị các đơn vị vận tải chiếu các video về hiện trạng rác nhựa, rác nhựa 

và rùa biển và các cách giảm nhựa trên các phương tiện tàu, máy bay, nhà ga đi và 

đến Côn Đảo (video do Phòng Tài nguyên và Môi trường cung cấp).  

3.  Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm VHTT và TT 

- Phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường triển khai Chương trình ứng 

dụng Mobile App phân loại rác thải tại nguồn và thu gom tái chế được tích điểm, 

“Đổi rác lấy quà”. 

- Đăng tải các video về hiện trạng rác nhựa, rác nhựa và rùa biển và các cách 

giảm nhựa trên Cổng thông tin điện tử huyện Côn Đảo, chiếu trên màn hình led 

(Phòng Tài nguyên và Môi trường cung cấp video). 

4. Huyện đoàn Côn Đảo  

- Tổ chức Chương trình “Đổi rác lấy quà” vào tuần đầu của tháng 8 năm 

2022. Phát hành thư ngỏ kêu gọi, vận động, các tổ chức, doanh nghiệp và các mạnh 

thường quân trên địa bàn huyện Côn Đảo ủng hộ các phần quà cho Chương trình 

“Đổi rác lấy quà”. 

- Phối hợp các cơ quan, đơn vị tổ chức lực lượng tại 04 điểm gồm Cảng 

hàng không Côn Sơn, cảng Bến Đầm, Chợ Côn Đảo, Nghĩa trang Hàng Dương 

tuyên truyền và tặng túi giấy, túi tự phân hủy cho du khách (dự kiến nỗi điểm 200 

túi). 

- Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin triển khai Chương trình ứng 

dụng Mobile App phân loại rác thải tại nguồn và thu gom tái chế được tích điểm, 

“Đổi rác lấy quà”. 

- Phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện thí điểm xây dựng 

các tổ cộng đồng tự quản tại khu dân cư trong phong trào thu gom, phân loại, xử 

lý, tái chế và giảm thiểu rác thải nhựa tại nguồn. 

5. Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Côn Đảo 
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+ Vận động các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch tham gia ”Tuần lễ giảm 

nhự”. Phối hợp WWF Việt Nam dán poster, phát Sổ tay “Giảm nhựa khi du lịch ở 

Côn Đảo” đến các cơ sở kinh doanh dịch vụ lữ hành, khách sạn, khu du lịch nghỉ 

dưỡng để truyền thông đến du khách trong và ngoài nước thông điệp giảm nhựa tại 

Côn Đảo. 

- Phối hợp với Sở Du lịch tuyên truyền, vận động các khu du lịch, cơ sở du 

lịch, khách sạn, cơ sở lưu trú…trên địa bàn huyện cam kết giảm thiểu chất thải 

nhựa, hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng một lần hoặc thay thế bằng các sản phẩm thân 

thiện môi trường; không cung cấp miễn phí túi nilon cho khách hoặc chuyển từ sử 

dụng túi nilon khó phân hủy sang các loại túi khác thân thiện với môi trường. 

6. Ban Quản lý Công trình Công cộng  

Nghiên cứu, xây dựng phương án thu gom, vận chuyển và phối hợp với các 

đơn vị có chức năng xử lý hợp vệ sinh chất thải nhựa đã được phân loại song song 

với việc thu gom chất thải sinh hoạt từ các địa điểm thực hiện thí điểm, sau đó 

nhân rộng hoạt động này trên toàn địa bàn huyện. 

7. Ban Quản lý Cảng Bến Đầm  

- Chủ trì phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường, WWF Việt Nam và các 

cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền đến Nhân dân, khách đi tàu không 

mang theo túi ni lông và sản phẩm nhựa một lần khi đến Côn Đảo. 

- Vận động tất cả các cơ sở kinh doanh ăn uống trong khu vực cảng thay thế 

túi ni và sản phẩm nhựa một lần bằng các sản phẩm thân thiện với môi trường. 

Tiến tới cam kết 100% cơ sở kinh doanh dịch vụ trong cảng không sử dụng túi ni 

lông và sản phẩm nhựa dùng một lần. 

- Tuyên tuyền vận động chủ ghe, tàu neo đậu trong khu vực cảng chấp hành 

nghiêm nội dung về vệ sinh môi trường, không xả rác thải, túi ni lông xuống biển. 

8. Đề nghị Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo 

- Yêu cầu các chủ phương tiện tàu thuyền, cano đưa khách ra tham quan các 

đảo nhỏ tuyên truyền cho người dân và du khách không mang theo túi ni lông và 

các sản phẩm nhựa dùng một lần khi đi tham quan các hòn đảo nhỏ. 

- Tổ chức ra quân thu gom rác thải nhựa tại các khu vực bãi biển thuộc 

Vườn quốc gia Côn Đảo; thực hiện thu gom rác tại các tuyến, điểm du lịch sinh 

thái kết hợp tuần tra, bảo vệ rừng. 

- Phối hợp với Tổ chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế (WWF Việt Nam) thực 

hiện Dự án "Giảm thiểu rác thải nhựa đại dương tại Việt Nam". 

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN  

1. Kinh phí ngân sách nhà nước của các đơn vị đã được giao năm 2022. 

2. Nguồn tài trợ, viện trợ hoặc hỗ trợ hợp pháp từ các tổ chức, cá nhân trong 

và ngoài nước. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
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1. Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể huyện: Căn cứ nội dung, giải pháp trong 

Kế hoạch và theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý, các cơ quan đơn vị khẩn 

trương xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí trình UBND huyện phê duyệt để thực 

hiện Kế hoạch này. Báo cáo UBND huyện kết quả thực hiện (thông qua Phòng Tài 
nguyên và Môi trường). 

 2. Phòng Tài nguyên và Môi trường là cơ quan đầu mối, phối hợp Tổ chức 

Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam và các cơ quan, đơn vị, đoàn thể để 

tham mưu Ủy ban nhân dân huyện triển khai Kế hoạch; tổng hợp, tham mưu 

UBND huyện báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch.  

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Tuần lễ cao điểm phát động phong trào thu 

gom, phân loại giảm thiểu rác thải nhựa tại nguồn trên địa bàn huyện Côn Đảo, đề 

nghị các các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, tổ chức có liên quan theo chức năng, nhiệm 

vụ được giao tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này./. 
 

Nơi nhận:                                       
- UBND tỉnh; 

- Sở TN&MT; 

- Sở Khoa học & Công nghệ; 

- UBMTTQ Việt Nam huyện và các đoàn thể;  

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện;  

- BQL Vườn Quốc gia Côn Đảo;  

- Trung tâm Bảo tồn Di tích quốc gia Côn Đảo; 

- BQL Khu du lịch quốc gia Côn Đảo;  

- BQL Cảng Bến Đầm;  

- 9 khu dân cư; 

- Lưu: VT-TNMT. 

 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /KH-UBND Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày     tháng      năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức tuần lễ cao điểm phát động phong trào thu gom, phân loại, tái chế,  xử 

lý và giảm thiểu rác thải nhựa tại nguồn trên địa bàn huyện Côn Đảo 

 

Căn cứ Kết luận số 288-TB/TU ngày 29/4/2021 của Thường trực Tỉnh ủy tỉnh 

Bà Rịa – Vũng Tàu về việc triển khai dự án nhà máy nước sinh hoạt và phát triển 

mô hình Kinh tế tuần hoàn trên địa bàn huyện Côn Đảo; 

Căn cứ Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 25/12/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải 

nhựa trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

Căn cứ Quyết định số 3201/QĐ-UBND ngày 14/10/2021 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh Phê duyệt đề cương nhiệm vụ lập đề án “Nghiên cứu và ứng dụng mô 

hình Kinh tế tuần hoàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững huyện Côn Đảo 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2022 - 2026”; 

Căn cứ Quyết định số 1619/QĐ-UBND ngày 02/6/2022 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ 

Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới trên địa bàn tỉnh Bà Rịa–

Vũng Tàu năm 2022, 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Tuần lễ cao điểm phát động 

phong trào thu gom, phân loại, xử lý, tái chế và giảm thiểu rác thải nhựa tại nguồn 

trên địa bàn huyện Côn Đảo với các nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, các tổ 

chức, doanh nghiệp, người dân và du khách trong việc thu gom, phân loại, xử lý, tái 

chế và giảm thiểu rác thải nhựa tại nguồn trên địa bàn huyện Côn Đảo. 

- Nâng cao nhận thức về ứng dụng mô hình kinh tế tuần hoàn trong quản lý, 

giảm thiểu rác thải nhựa trên địa bàn huyện Côn Đảo. 

- Thí điểm mô hình ứng dụng khoa học và công nghệ trong tái chế rác thải 

nhựa; tìm kiếm giải pháp thay thế túi, bao bì nhựa bằng các sản phẩm bao gói, túi 

xách thân thiện với môi trường. 

2. Yêu cầu 

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phát động thiết thực, hiệu quả, tránh 
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hình thức, lãng phí, thu hút được sự quan tâm và tham gia tích cực, đông đảo của 

các cấp, các ngành, các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư. 

- Các cấp, ngành, đoàn thể, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh phối hợp 

chặt chẽ và đồng bộ trong việc thực hiện kế hoạch nhằm đạt hiệu quả và chất lượng 

cao. 

II. CHỦ ĐỀ, THỜI GIAN, PHẠM VI 

1. Chủ đề: Tuần lễ cao điểm phát động phong trào thu gom, phân loại, xử lý, 

tái chế và giảm thiểu rác thải nhựa tại nguồn trên địa bàn huyện Côn Đảo. 

2. Thời gian thực hiện: Tuần đầu của tháng 8/2022. 

3. Phạm vi: Trên địa bàn huyện Côn Đảo. 

III. CÁC NỘI DUNG CHÍNH 

1. Tổ chức tuyên truyền vận động hành khách không mang rác thải nhựa khi 

đến Côn Đảo thông qua hình thức truyền thông trên các phương tiện vận tải hành 

khách ra Côn Đảo bằng đường thủy và đường hàng không. 

2. Phát động Tuần lễ không mang rác thải nhựa ra các hòn đảo nhỏ; tổ chức 

tọa đàm về giải pháp quản lý giảm thiểu rác thải nhựa; thí điểm xây dựng các tổ 

cộng đồng tự quản thực hiện phong trào thu gom, phân loại, xử lý, tái chế và giảm 

thiểu rác thải nhựa tại nguồn trên địa bàn huyện Côn Đảo. 

3. Triển khai Chương trình “Đổi rác lấy quà”, phân loại rác thải tại nguồn 

được tích điểm đổi quà qua ứng dụng Mobile App trên điện thoại thông minh. 

4. Tọa đàm về ứng dụng mô hình kinh tế tuần hoàn trong quản lý, giảm thiểu 

rác thải nhựa; kết hợp triển lãm giới thiệu các giải pháp ứng dụng và chuyển giao 

công nghệ sản xuất các sản phẩm bao gói, túi xách thân thiện môi trường thay thế 

túi ni lông, đồ nhựa khó phân hủy bảo đảm thân thiện môi trường. 

 IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN  

1. Kinh phí ngân sách nhà nước của tỉnh đã giao cho các sở, ngành, địa 

phương năm 2022. 

2. Nguồn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương trong các chương trình, Đề án, Dự 

án chống rác thải nhựa.  

3. Nguồn tài trợ, viện trợ hoặc hỗ trợ hợp pháp từ các tổ chức, cá nhân trong 

và ngoài nước. 

Căn cứ nội dung, giải pháp được phê duyệt trong Kế hoạch và theo chức 

năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý, các sở, ban ngành, địa phương xây dựng kế hoạch 

thực hiện của cơ quan, đơn vị, địa phương mình, bố trí kinh phí hoặc trình cơ quan 

có thẩm quyền phê duyệt thực hiện. 

V. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN 

1. Sở Khoa học và Công nghệ 

- Tổ chức tọa đàm về ứng dụng mô hình kinh tế tuần hoàn trong quản lý, giảm 
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thiểu rác thải nhựa, kết hợp, triển lãm giới thiệu các giải pháp ứng dụng và chuyển 

giao công nghệ sản xuất các sản phẩm bao gói, túi xách thân thiện môi trường thay 

thế túi ni lông, đồ nhựa khó phân hủy. 

- Chủ trì, xây dựng kế hoạch phối hợp với Liên minh Tái chế Bao bì Việt 

Nam (PRO Vietnam) để hỗ trợ ứng dụng mô hình kinh tế tuần hoàn tại Côn Đảo, 

thông qua việc hỗ trợ nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi người tiêu dùng; hỗ 

trợ thu gom và lực lượng thu gom rác thải tái chế; hỗ trợ tái chế bao bì thông qua 

các ứng dụng tái chế tạo ra sản phẩm thứ cấp và đưa ra các điều kiện và kỹ thuật 

phù hợp với quy định, cũng như phát triển các ứng dụng dùng cho thực phẩm tại 

Côn Đảo cho các sản phẩm sử dụng bao bì tái chế.  

2. Sở Tài nguyên và Môi trường 

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo xây dựng kế hoạch thực hiện 

phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn. 

- Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức tọa đàm về ứng dụng mô 

hình kinh tế tuần hoàn trong quản lý, giảm thiểu rác thải nhựa; kết hợp, triển lãm 

giới thiệu các giải pháp ứng dụng và chuyển giao công nghệ sản xuất các sản phẩm 

bao gói, túi xách thân thiện môi trường thay thế túi ni lông, đồ nhựa khó phân hủy, 

thân thiện môi trường. 

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo phát động Tuần lễ không 

mang rác thải nhựa ra các hòn đảo nhỏ; tổ chức tọa đàm về giải pháp quản lý giảm 

thiểu rác thải nhựa; thí điểm xây dựng các tổ cộng đồng tự quản tại thôn, ấp trên cơ 

sở bảo trợ của các tổ chức chính trị - xã hội như Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp 

Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh trong phong trào thu gom, phân loại, xử lý, tái chế và 

giảm thiểu rác thải nhựa tại nguồn. 

3. Sở Giao thông vận tải 

Yêu cầu đơn vị quản lý: Cảng Cầu Đá Vũng Tàu, cảng Hàng không Côn Sơn, 

hãng Tàu cao tốc Côn Đảo Express Vũng Tàu - Côn Đảo tuyên truyền đến hành 

khách, không mang rác thải nhựa khi đến Côn Đảo. 

4. Sở Văn hóa và Thể thao 

Yêu cầu Trung tâm bảo tồn Di tích Quốc gia Côn Đảo tuyên truyền đến nhân 

dân và du khách tháo dỡ, không mang đồ lễ nhựa vào khu bảo tồn di tích,  Nghĩa 

trang Hàng Dương. 

5. Sở Du lịch 

Yêu cầu các Công ty lữ hành tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho du khách 

cùng chung tay “Chống rác thải nhựa” trong quá trình du lịch tại Côn Đảo. 

6. Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị 

liên quan phát động Tuần lễ không mang rác thải nhựa ra các hòn đảo nhỏ; tổ chức 

tọa đàm về giải pháp quản lý giảm thiểu rác thải nhựa; thí điểm xây dựng các tổ 
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cộng đồng tự quản tại thôn, ấp trên cơ sở bảo trợ của các tổ chức chính trị - xã hội 

như Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh trong phong trào 

thu gom, phân loại, xử lý, tái chế và giảm thiểu rác thải nhựa tại nguồn. 

- Phối hợp với Sở Du lịch tuyên truyền, vận động các khu du lịch, cơ sở du 

lịch, khách sạn, cơ sở lưu trú…trên địa bàn huyện cam kết giảm thiểu chất thải 

nhựa, hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng một lần hoặc thay thế bằng các sản phẩm thân 

thiện môi trường; không cung cấp miễn phí túi nilon cho khách hoặc chuyển từ sử 

dụng túi nilon khó phân hủy sang các loại túi khác thân thiện với môi trường. 

- Chỉ đạo Ban Quản lý công trình công cộng huyện Côn Đảo nghiên cứu, đề 

xuất biện pháp thu gom, vận chuyển và phối hợp với các đơn vị có chức năng xử lý 

hợp vệ sinh chất thải nhựa đã được phân loại song song với việc thu gom chất thải 

sinh hoạt từ các địa điểm thực hiện thí điểm, sau đó nhân rộng đại trà hoạt động này 

trên toàn địa bàn huyện. 

- Tích cực tham gia thực hiện Dự án "Giảm thiểu rác thải nhựa đại dương tại 

Việt Nam" trên địa bàn huyện do Tổ chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế (WWF Việt 

Nam) tài trợ. 

- Yêu cầu Ban Quản lý cảng Bến Đầm tuyên truyền đến nhân dân, khách đi 

tàu không mang rác thải nhựa khi đến Côn Đảo. 

- Triển khai Chương trình ứng dụng Mobile App phân loại rác thải tại nguồn 

và thu gom tái chế được tích điểm, “Đổi rác lấy quà”. 

- Kêu gọi, vận động, các tổ chức, doanh nghiệp và các mạnh thường quân trên 

địa bàn huyện Côn Đảo ủng hộ các phần quà cho Chương trình “Đổi rác lấy quà”. 

7. Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo 

- Tuyên truyền, vận động du khách tại các bến tàu, thuyền, không mang theo 

bao bì, chai, lọ nhựa khi đi tham quan các hòn. 

- Tổ chức ra quân thu gom rác thải nhựa tại các khu vực bãi biển thuộc Vườn 

quốc gia Côn Đảo; thực hiện thu gom rác tại các tuyến, điểm du lịch sinh thái kết 

hợp tuần tra, bảo vệ rừng. 

- Phối hợp với Tổ chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế (WWF Việt Nam) thực 

hiện Dự án "Giảm thiểu rác thải nhựa đại dương tại Việt Nam". 

8. Tỉnh Đoàn 

- Chỉ đạo Đoàn Thanh niên huyện Côn Đảo tổ chức lực lượng tại 04 điểm 

gồm Cảng hàng không Côn Sơn, cảng Bến Đầm, Nhà tù Côn Đảo, Nghĩa trang 

Hàng Dương, tuyên truyền và tặng túi giấy, túi tự phân hủy cho du khách (dự kiến 

nỗi điểm 200 túi). 

- Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức phát động cuộc thi ý tưởng 

khoa học công nghệ thu gom, phân loại giảm thiểu, tái chế, tái sử dụng rác thải nhựa 

tại nguồn; ý tưởng sử dụng sản phẩm thay thế nhựa. Tổ chức tọa đàm về ứng dụng 

mô hình kinh tế tuần hoàn trong quản lý, giảm thiểu rác thải nhựa, kết hợp, triển lãm 
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giới thiệu các giải pháp ứng dụng và chuyển giao công nghệ sản xuất các sản phẩm 

bao gói, túi xách thân thiện môi trường thay thế túi ni lông, đồ nhựa khó phân hủy, 

thân thiện môi trường. 

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo tổ chức triển khai Chương 

trình ứng dụng Mobile App phân loại rác thải tại nguồn và thu gom tái chế được tích 

điểm, “Đổi rác lấy quà”; thí điểm xây dựng các tổ cộng đồng tự quản tại thôn, ấp 

trong phong trào thu gom, phân loại, xử lý, tái chế và giảm thiểu rác thải nhựa tại 

nguồn. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao 

Thông Vận tải, Sở Văn hóa Thể thao, Sở Du lịch, UBND huyện Côn Đảo, Ban 

Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo và Tỉnh Đoàn căn cứ chức năng, nhiệm vụ của 

mình, xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện; báo cáo UBND tỉnh kết quả 

thực hiện (thông qua Sở Khoa học và Công nghệ). 

2. Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan đầu mối, tham mưu Ủy ban nhân 

dân tỉnh triển khai Kế hoạch; tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh các khó khăn 

vướng mắc và kết quả thực hiện. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Tuần lễ cao điểm phát động phong trào thu 

gom, phân loại giảm thiểu rác thải nhựa tại nguồn trên địa bàn huyện Côn Đảo, đề 

nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị, tổ chức có liên quan, UBND huyện 

Côn Đảo theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai thực hiện có hiệu 

quả Kế hoạch này./. 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Đoàn TNCS HCM tỉnh (p/h); 

- CVP.UBND tỉnh; 

- Các Sở: KHCN, TNMT; DL 

  VHTT, GTVT; 

- UBND huyện Côn Đảo; 

- BQL Vườn QG Côn Đảo; 

- CP.UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, VX5 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Văn Tuấn 

  




