
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN IA H’DRAI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

          Số:          /UBND-TH       Ia H’Drai, ngày       tháng 10 năm 2020 

Về việc triển khai các biện pháp nhằm 

giảm thiểu, thu gom, tái chế chất thải 

nhựa trong ngành trồng trọt, chăn nuôi 

và thuỷ sản trên địa bàn huyện 

 

 

Kính gửi:  

       - Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

       - Phòng Kinh tế và Hạ tầng; 

       - Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp; 

       - Ủy ban nhân dân các xã. 

        

Căn cứ Công văn số 2231/SNN-KH ngày 29/9/2020 của Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn về việc triển khai các biện pháp nhằm giảm thiểu, thu gom, tái 

chế chất thải nhựa trong ngành trồng trọt, chăn nuôi và thuỷ sản trên địa bàn tỉnh. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, Ủy ban nhân dân 

các xã và các đơn vị trồng cao su trên địa bàn huyện triển khai thực hiện các biện 

pháp nhằm giảm thiểu, thu gom, tái chế chất thải nhựa trong ngành trồng trọt, chăn 

nuôi và thủy sản trên địa bàn huyện, như sau: 

1. Tập trung tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân thực hiện nghiêm Chỉ 

thị số 33/CT-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng 

cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa và Công văn 

số 1307/UBND-TH ngày 28/9/2020 của Ủy ban nhân dân huyện về việc tăng 

cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa trên địa bàn 

huyện. 

2. Triển khai thực hiện có hiệu quả Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-

BNNPTNT-BTNMT ngày 16/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao 

gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng và Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 

05/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành hướng dẫn thu gom, vận 

chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum. 

3. Phát động phong trào với sự tham gia của cộng đồng trong việc thu gom, 

phân loại các sản phẩm bao bì đã sử dụng trong nông nghiệp làm từ nhựa, bao bì, 

túi nilon và vận chuyển đến nơi tái chế, xử lý theo quy định. 

4. Thực hiện tốt công tác kiểm tra việc thu gom, xử lý bao gói thuốc bảo vệ 

thực vật sau sử dụng; ký hợp đồng với các đơn vị thu gom, phân loại, xử lý rác thải 

theo quy định. Đồng thời, có hình thức xử phạt nghiêm minh đối với những hành 



vi vứt bỏ vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật, phân bón sau sử dụng không đúng nơi 

quy định. 

5. Tập trung thu gom rác thải nhựa dùng trong chăn nuôi thải ra từ ống dẫn 

nước tại hệ thống chuồng trại, hệ thống thu gom nước thải, bao bì đựng thức ăn, 

chai lọ thuốc thú y,... để xử lý tái chế theo quy định. 

6. Tăng cường tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân nuôi trồng thủy 

sản hạn chế sử dụng phao xốp làm bệ nổi xây dựng các công trình phục vụ nuôi 

trồng thủy sản, khuyến khích sử dụng những vật liệu bền vững đã được công bố 

chất lượng đảm bảo an toàn cho môi trường: Phao phi nhựa, phao composite,... 

trường hợp sử dụng phao xốp bắt buộc phải có bọc vật liệu chống vỡ phao bên 

ngoài và định kỳ 3 năm/lần thay thế vật liệu bọc tránh vỡ phao. 

7. Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Ủy ban nhân dân các xã: triển khai, tham mưu 

triển khai xây dựng hệ thống thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật, phân bón phù 

hợp tình thực tế của địa phương. Xây dựng bể chứa bảo đảm yêu cầu theo quy 

định, nhất là ở các vùng trọng điểm trồng cà phê, cao su, điều,… nơi người dân 

thường hay sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Tổ chức tuyên truyền, phát 

động hội viên, đoàn viên tham gia các chương trình thu gom bao bì thuốc bảo vệ 

thực vật, phân bón trên địa bàn quản lý; Lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường 

vào các buổi tập huấn, hội thảo, họp thôn,… nhằm nâng cao nhận thức của mỗi 

người dân về tác hại của bao gói thuốc bảo vệ thực vật, phân bón nói riêng và rác 

thải nhựa nói chung. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị và UBND các xã nghiêm túc triển khai thực 

hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT các PCT UBND huyện; 

- Trung tâm VH-TT-DL và TT huyện; 

- Các đơn vị trồng cao su trên địa bàn; 

- Lưu: VT-TH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TICH 

 

 

 

 

 

Bùi Văn Nhàng 
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