
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
TINH NINH BINH Dc Ip - Tir do - Hanh phüc 

S&  '138  /QD-UBND Ninh Blnh, ngày  0  thangO/ näm 2020 

QUYET DINU 
V vic ban hành Kê hoch hành dng v quãn 1 rae thai nhira 

di dtnng dn nàm 2030 trên dla  bàn tinh Ninh BInh 

UY BAN NHAN DAN T!NH NINH B!NH 

Can ci'r Lut T6 chüc chInh quyn dja phixong ngày 19/6/2015; 

Can Cu Lut Tài nguyen, môi truô'ng bin và hãi dâo ngày 25/6/2015; 

Can cü Lut Bão v Môi truông ngày 23/6/20 14; 

Can cr Quyt djnh s 1746/QD-TTg ngày 04/12/2019 cüa Thu tircng ChInh 
phü ye vic ban hành Kê hoch hành dng quôc gia ye quãn 1 rác thai nhira dai 
disung den näm 2030; 

Xét d nghj cüa S Tài nguyen và Môi tnrng Ninh BInh ti T? trInh s 
01/STNMT-TTr ngày 03/ 0 1/2020, 

QUYET D!NH: 

Diu 1. Ban hành K hoach hành dng quán i rae thai nhira dti di.rang den 
nàm 2030 trên dja bàn tinh, vói nhing ni dung sau: 

I. MUC TIEU 

1. Miic tiêu chung 

- Thirc hin có hiu qua cong tác quán l' rác thai nhira ma tr9ng tam là rác 
thai nhira di duong, bâo dam ngän ngira vic xà rác thai nhira ti'r các nguôn thai 
trên dat lien và các hot dng trên bién. 

- Gop ph.n thirc hin thành cong Chin hrçc quc gia v quàn 1 tng hqp cht 
thai ran den nàm 2025, tam nhIn den näm 2050 duçic Thu Pxàng Chmnh phü phé duyt 
tui Quyêt djnh so 491/QD-TTg ngày 07 tháng 5 näm 2018 và bâo dam xây dmg, thçrc 
hin có hiu qua Dê an tang cxng quãn i chat thai nhira a Vit Nam. 

- Phü hçip vói cách tip cn theo mO hInh kinh t tun hoàn, gop phân thüc 
day hoat dng thu hôi, tái ché, tái sCr diing chat thai nhra & Vit Nam. 

- Nâng cao than thuc, rng xu va thoi quen sü ding san phm nhira dung mt 
lan, tüi ni lông khó phân hüy cüa cong dông va xã hi. 

2. Mic tiêu cii th 

- Den näm 2025 

+ Giâm thiu 50% rae thai nhra tren vüng bin tinh Ninh BInh; 50% ngl.r cii 
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khai thác thüy san b mat hoc virt bó duçic thu gom; 80% các co sâ kinh doanh 
djch vii liru trü du ljch yen biên không sfr diing san phârn nhra dung rnt lan vá thi 
ni lông khó phân buy; bão dam tôi thiêu mt nãm hai lan phát dng to chirc chiên 
djch thu gom, lam sch b biên. 

+ Thirc hin vic quan trc hang nãm và djnh kS'  5 nãm mt l.n dánh giá hin 
tring rác thai nhra dti thrcmg t?i  2 cüa song Day và sOng Can. 

- Den näm 2030 

+ Giâm thiêu 75% rae thai nhira trên vüng bin tinh Ninh BInh; 100% nglx ci 
khai thác thüy san bj mat hoc virt bO dtrgc thu gom, châm dirt vic thai bO ngu cii 
trirc tiêp xuông biên; 100% các CG s kinh doanh djch vI1 hxu trñ du ljch yen biên 
không sr ding san phâm nhra dung mt lan và tüi ni lông khó phân hüy. 

+ Wi rông quan trc hang nàm và djnh kS'  5 nàm mt ln dánh giá hin trng 
rác thai nhira di dwing ti 2 cira song Can và song Day. 

II. NHIEM VU VA GIAI PHAP: 

1. Tuyên truyn, nâng cao nhn thüc, thay dôi hành vi, rng xi:r vi cac san 
phâm nhtra và rác thai nhira dai  duong 

a) Nhim vii, giãi pháp 

- Xây dmg và thirc hin các chuong trInh truyn thông v tác hi cüa các san 
phâm siir ding mt Ian có nguOn goc tr nhra, tüi ni lông khó phân hüy dôi vâi biên 
và di dwmg, các h sinh thai biên, môi trithng và sirc khOe con ngithi; các chixang 
trInh thu gom, xi:r l rác thai nhira dai  thrcing; cách thirc, ' nghia cüa vic phân loai 
chat thai ti nguôn, thay dOi thói quen sfr diing san phâm nhira dung mt lan và tüi 
nilôngkhóphânhüy; 

- Kjp th?ii biu dwmg, khen thithng các t chüc, cá nhân cO thành tIch, các 
sang kiên có giá trj, dông thii triên khai nhân rng mO hInh tot trong phong trâo 
thu gom, phân loai,  vn chuyên vâ x1r I chat thai, rác thai thira a khu virc yen bien 
tinh Ninh Binh. Thông tin cii the, chInh xác ye nhüng tru&ng hcip vi phm pháp 
1ut ye bao v mOi tru&ng, nhât là các tru&ng hgp vth, do chat thai, rác thai nhira 
không dung ncii quy djnh, gay ô nhiêm môi tnthng; 

- Dào tao, tp hun, nâng cao nhn thuc, tinh thin trách nhim, thay dtii thói 
quen s1r diing các san pham nhira dung mt lan, tüi ni lông khó phân hüy Va hành 
vi xâ rác thai, rác thai nhua ra mOi truông dOi vai cong dOng dan cu yen biên, ngu 
dan, thüy thü, khach du lich và các tO chirc, doanh nghip; nâng cao näng 1irc, kinh 
nghim quan l chat thai, rae thai nhira cho di ngü can b quãn l các cap trén dja 
bàn tinh. 

b) Trách nhiêm thuc hiên 

- S Tài nguyen và MOi tru6ng chü trI, phi hçp vôi các Sâ, ban, ngành, 
UBND các huyn, thành phO trên dja bàn tinh và các don vj có lien quan xây dirng 
ni dung các chuong trInh truyên thông ye tác h?i  cüa rác thai nhra dôi vai biên Va 
di dixong, các h sinh thai bien, mOi truung và src khôe con nguai; phát dng các 
chuong trInh thu gom, xir i rae thai nhra di duong; xây dirng và thirc hin các 
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ch.rang trinh truyn thông v rác thai nhra di drang gn vâi vic to chirc Tuãn 1 
Biên và Hái dáo Vit Nam trên dja bàn tinh. 

- Si Thông tin và Truyn thông phôi hçip vci các Co quan thông thn, báo chI 
trên dja bàn tinh, Si Tài nguyen và Môi tri.thng xây drng chwmg tfinh, tài lieu phü 
hçp vai tirng näm và t1rng giai doan;  dua tin, bâi trên phuong tin thông tin di 
ching và h thông thông tin co sO'; tuyên truyên kjp thO'i các diên hInh tiên tiên 
trong phong trào giám thiêu rác thai nhra dai  di.rang. 

- Dài phát thanh và Truyn hInh tinh, Báo Ninh BInh và các cci quan thông thn 
báo chI can cr ton chi, mic dIch cüa cci quan báo chI trijc thuc chü trI, phôi hqp 
vâi SO' Tài nguyen và Môi tri.rO'ng, UBND các huyn, thành phô xây dmg chi.rong 
trInh, chuyên trang, chuyên miic dê thông tin, tuyên truyên ye tác hai  cüa rác thai 
nhra, tüi ni lông khó phân hUy dôi vOi biên và dai  duung, các h sinh thai biên, 
môi truO'ng và sirc khOe con ngisO'i; các chixcmgtrInh thu gom, xi l rác thai nhra 
di ducmg; trách nhim cüa các doanh nghip, to chirc, cong dông dan cix và ngixO'i 
dan trong vic ngan ngra, giám thiêu và x1r 1,2 rác thai nhra di dixong. 

- UBND huyn Kim Son t chrc tuyên truyn, thông tin v tác hai  cüa rác thai 
nhra, tüi ni lông khó phân hüy dôi vài biên và dai  dixong, các h sinh thai biên, môi 
trlr&ng và s1rc khOe con nguO'i; các chixcmg trInh lam s?ch  bãi bién, thu gom, xir 1 rác 
thai nhra di throng phü hçip vO'i diêu kin, tinh hInh thirc té cüa dja phixcmg. 

c) Thai gian thirc hin: t1r näm 2020 dn näm 2030 

2. Thu gom, phân loi, lixugiQ', v.n chuyn và xir 1 chtt thai, rác thai nhira tr 
các hott dng O' khu virc yen biên và trén biên 

a) Nhim vii, giái pháp 

- To chrc thtrc hin có hiu qua cac phong trâo, chin djch thu gom, lam sach 
bãi biên tôi thiêu môt näm hai lan; bô trI các thiêt bj hni chüa và các diem tp kêt 
chat thai, rae thai nhira phü hcip, an toàn, thun 1çi, báo dam m quan và v sinh 
môi tru&ng. 

- Huy dng sir tham gia cüa nguO'i dan trong thu gom, thng kê, phân lo?i rác 
thai nIa di di.rong và phôi hqp xây dmg co sO' thông tin, dU 1iu ye rác thai nhira 
dai dixong thông nhât, phü hgp vâi co sO' dü lieu quôc gia ye nguôn thai. 

- Tao diu kin, khuyn khIch và h trq các t chirc, cá nhân dü nãng hrc thirc 
hin các hot dng thu gom, phân 1oti, liru giCt, vn chuyên, tái ché, tái sr ding 
chat thai nhixa & các khu vuc yen sOng, cüa song, khu virc h sinh thai biên, thng 
ngp mn, bâi bôi, Con NOi, vüng nl.rOc yen biên. 

b) Trách nhiêrn thi.rc hin 

- Co quan chü trI: Uy ban nhân dan huyn Kim Son 

- Co quan phi hcip: SO' Tài nguyen và MOi trl.r&ng và các don vj cO lien quan. 

c) Th&i gian thrc hin: tr nàm 2020 den nàm 2030 

3. Kim soát rác thai nhira tü ngun thai 

a) Nhim vii, giãi pháp 



- Diu tra, thng kê, phân loai, dánh giá các nguin thai nhira phát sinh t1r dt 
lien và tir các hot dng trên biên, dão; thrc hin tot mô hlnh phân loii chat thai, 
rae thai nhira ti nguôn; xây dijng, hoàn thin h thông thu gom, phân loai, vn 
chuyén, xr 1 chat thai nhira t?i  các khu cong nghip, do thj, khu du ljch, khu dan 
Cu tp trung yen biên, yen song theo quy djnh cüa pháp 1ut ye bão v môi tru&ng. 

- Lông ghép thirc hin vic diu tra, thng ké, phân 1oi, dánh giá các ngun thai 
nhira ttr dat lien, tü các hoat dng trên biên, dáo v&i các giâi pháp, bin pháp quãn i? 
tong hap luu vrc song, cra song yen biên; tang ct.thng kiêm soát, quan i a thai 
vào nguôn nithc và có bin phap xi.r I 'ii nIa ttr ni.thc thai khu do thj và khu cOng 
nghip, nhât là tai  vüng yen biên, Con Nôi, cüa song, vüng biên yen b. 

- Kim tra, giám sat vic thrc hin các quy djnh v thu gom và xfr l chit thai 
nhra phát sinh tr các hoat  dng: nuôi trông và khai thác thüy san, kinh té hang hai, 
du ljch và djch vi biên. 

- Ngàn ngra, giãm thiu vic thai bô, lam tht lac  ngix C1i khai thác thüy sândi 
dôi vi thçrc hin nghiêm các chê tài, cong ci xCr phtt vi phm; tang cthng kiêm 
tra, giám sat, xir l thuing xuyen và da xuât các tnrmg hap vi phm ye xã thai 
trên biên. 

b) Trách nhiêm thixc hién 

- Các Sci: Du ljch, Giao thông 4n tãi, Cong Thuang, Nông nghip và Phát 
triên nông thôn trong phm vi, trách nhim quàn 1,2 ngành, linh virc chü tn, phôi 
hap v9i Si Tài nguyen Va Môi tntrông, các ngành, dan vj có lien quan xây dimg và 
triên khai thi,rc hin kê hoach quãn l, kiem soát rác thai nhra tir các hoat dng 
kinh tê thuân biên. 

Thyi gian thirc hin: Tü nàm 2020 dn näm 2030 

- Sâ Giáo dijc và Dào tao chü trI, phi hap vii Si Tài nguyen vàMOi trumg, 
các ngành, các don vj có lien quan xây drng và lông ghep ni dung ye bâo v mOi 
trithng biên, ngän ngüa, giám thiêu rác thai nhra do ra biên và dai  duong trong các 
chuong trInh giáo diic, dào tao  các cap h9c vâi các hInh thc và ni dung phong 
phü, phü hap. 

Th?yi gian thirc hin: Tir ngàn 2020 dn näm 2030. 

4. Hap tác quôc te, nghiên ciru khoa h9c, rng ding, phát trien, chuyn giao 
cong ngh ye xr 1 rác thai nhira dai  disang 

a) Nhiém vu, giai pháp 

- Phi hap cüng các B, ngành, các don vj có lien quan tham gia giai quyêt 
van e chat thai nhira dai  duang; day mnh nghien ciru, trao dôi chuyen sau, chia 
sé thông tin, dr lieu vâj các quOc gia và vüng lãnh thô trong khu virc, tren the gith 
ye rác thai nhira dai  duang. 

- Duy tn vàphát tnin quan h hap tác v&i các t chüc qu6c th v bin; phi 
hap trong viêc kiêm soát, quàn l,2 rác thai nhira dai  duong. 

- Huy dng ngun l?c  qu6c t trong h trçl k thuât, du tix kim soát rác thai 
nhra dai  throng; tiép nhn các mO hInh quãn 1, cOng ngh san xuât các san phãm 
thay th& tái ch chit thai nhira và chuyên dôi sang nen kinh té tuân hoàn, tang 



tnr&ng xanh. 

- Nghiên ciru, phát trin, 1rng diing, chuyn giao cong ngh, k' thut trong xir 
1 va giâm thiêu rác thai nhira di diiong; khuyen khIch nghiên c1ru, phát triên h 
thông thu gom và xfr 1 rae thai nhra di duang phü hçip vi diêu kin thirc tin 
cüa tinh. 

- Xây drng và thirc hin các d tài, dr an nghiên c1ru xây dirng 1un cü khoa 
hoc, co sà thirc tiên ye rác thai nhira di dxong; dánh giá nguy co, rüi ro ô nhim 
và các tác dng cüa rác thai nhra, dc bit là vi nhra dôi vi biên và d?i  throng, 
các h sinh thai biên, môi tru&ng và sCrc khOe con ngithi. 

b) Trách nhiêm thi.rc hién 

- S& Tài nguyen vâ MOi trnng chü trI, phi hçip vâi các Sâ, ngành, các don 
vj có lien quan, UBND huyn Kim Scm djnh kS'  dánh giá hin trng rác thai nhira 
di dixcTng ti hai cüa song Can và song Day, khu virc yen biên, Con NOi; chü trI 
phôi hqp các hot dng hçip tác quOc tê, triên khai các sang kiên vói cong dng 
quOc tê ye quàn 1 rác thai nhira d?i  throng. 

Thai gian thirc hin: Tr näm 2020 den nãm 2025. 

5. Diu tra, kháo sat, rà soát, nghiên ciru, xây dirng co ch quân 1 rác thai 
nhira di di.rong dam bâo dOng b, thông nhât, hiu lirc, hiu qua. 

- Trách nhim thirc hin: Sâ Tài nguyen và MOi tnr&ng chü trI, phOi hcp vài 
S0, ngành, các co quan dcm vj có lien quan và Uy ban nhãn dan huyn Kim Scm. 

- Thai gian thirc hin: Tir näm 2020 den nàm 2030. 

IlL TO CHU'C THC HIN 
1. Giám dc các Si, ngành cüa tinh, Chü tjch UBND huyn Kim San trong 

phm vi trách nhim quân l chü dng triên khai thirc hin nhim vii discrc phân 
công, báo dam dung tiên d, chat hzçng, hiu qua; djnh kS'  hang nàm (trithc ngày 
30/11) và 5 näm, gri báo cáo kêt qua thirc hin ye SO Tài nguyen và MOi trt.r&ng de 
tong hçip, báo cáo Uy ban nhân dan tinh. 

2. SO Tài nguyen và MOi trithng có trách nhim to chOc triên khai thirc hin 
Ké hoch, huOng dan, theo dOi, kiêm tra, don dôc vic thirc hin Ké hoach darn 
báo chat lixçing, hiu qua, dung tién d; phOi hçip thüc day mO rng hçp tác quOc tê 
ye quãn l rác thai nhira dai  throng; tham mixu, huy dng nguOn hrc tr cong  dông 
doanh nghip, vn dng, h trçl, khuyen khIch doanh nghip tIch crc hi.rOng lrng 
phong trào giàm thieu rác thai nhra dai  throng; djnh k' hang näm và 5 nàm tOng 
hcp, dánh giá ket qua thirc hin K hoach báo cáo Uy ban nhân dan tinh. 

3. SO Tài chInh tham mi.ru, d xut b trI kinh phi dê thrc hin Ké hoach  hành 
dng quãn l rác thai nhra di throng den näm 2030 trên dja bàn tinh theo quy dnh 
hiên hành; 

UBND huyn Kim Son chü dng b trI kinh phi d thrc hin K hoch hành 
dng ye quàn l rác thai nhira dai  throng den näm 2030 theo quy djnh ye quãn l 
ngân sách nba ni.rOc hin hãnh. 

Co quan di.rçic phân cong chü trI thrc hin các nhim vi trong Ké hooch 
chü dng sp xep, bô trI kinh phi trong nguôn ngân sách thrcic phê duyt và huy 
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Noi n/ian: 
-NhuDiêu3; 
- B Tài nguyen và Môi tnr&ng; 
- Lãnh dao UBND tinh; 
- Báo Ninh Binh; 
- Dài PT và TH tinh; 
- Luu VT, VP3. 
Kh 01 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT CHU TICH 

PHO CHU T!CH 

 

Phim Quang Ng9c 
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dng các ngun kinh phi h trçl khác theo quy djnh cüa pháp lut d t chirc 
thuc hiên Kê hoach. 

4. Bô chi huy B) di Biên phông tinh phôi hcrp vi Sâ Tâi nguyen vâ Môi 
trung và các dan vj có lien quan kiêm soát, xCr l các hành vi vi phim pháp lut 
lien quan den quân l' rác thai nhira dai  duang. 

5. D nghj các t chirc Dãng, Mt trn T quc Vit Nam, Lien doàn lao 
dng tinh, Doàn thanh niên, Hi lien hip phii nit các cap tiêp tic phát huy vai 
trô xung kIch, chü dng sang tao, tIch circ triên khai các phong tráo, hoat  dng 
sâu rng, tiên den nói không vi chat thai nhra, cüng gia dInh, cong dông và 
toàn xa hi thrc hin hiu qua các chü truang, ca chê, chInh sách giám thiêu rác 
thai nhira di disang. 

Diu 2. Quyt djnh nay có hiu hrc thi hành ké tir ngày k. 
Diu 3. Chánh Van phông UBND tinh, Giám dc các Si: Tài nguyen và Môi 

tnrng, Nông nghip và Phát triên nông thôn, Du ljch, Giao thông vn tái, Cong 
thticing, Tài chInh, Thông tin và Truyên thông; Bô Chi huy Bô dôi biên phông 
tinh; Chü tjch IJBND các huyn, thành phô và các to chirc, cá nhân có lien quan 
chju trách nhim thi hành Quyêt djnh 
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