
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM 

 
Số:                      /CHHVN-KHCNMT 
V/v triển khai Đề án của Thủ tướng 

Chính phủ về việc tăng cường công tác 
quản lý chất thải nhựa ở Việt Nam. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày           tháng  8  năm 2021 

 

                   Kính gửi:    

               - Văn phòng Cục Hàng hải Việt Nam; 
    - Phòng Hợp tác quốc tế; 
               - Các đơn vị trực thuộc. 

 

 
Thực hiện Quyết định số 1316/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt Đề án tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa ở Việt Nam 
và văn bản số 7867/BGTVT-MT ngày 02/8/2021 của Bộ Giao thông vận tải về việc 
triển khai Đề án tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa ở Việt Nam.  

Nhằm mục tiêu xây dựng mô hình nền kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam với định 
hướng giảm sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân huỷ; tăng 
cường tái sử dụng, tái chế, xử lý chất thải nhựa và thực hiện thành công Chiến lược 
quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050. 
Cục Hàng hải Việt Nam yêu cầu Văn phòng Cục Hàng hải Việt Nam, Phòng Hợp 
tác quốc tế và các đơn vị trực thuộc căn cứ phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao 
thực hiện các nhiệm vụ sau đây: 

1. Ban hành và thực hiện quy định, quy chế trong cơ quan, văn phòng, công 
sở để hạn chế tối đa việc sử dụng túi ni lông khó phân huỷ và sản phẩm nhựa dùng 
một lần trong tổ chức sự kiện và hoạt động thường nhật. 

2. Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, đào tạo, tập huấn, nâng cao nhận 
thức về tác hại của các sản phẩm có nguồn gốc từ nhựa, túi ni lông và sản phẩm nhựa 
dùng một lần đối với môi trường, hệ sinh thái và sức khoẻ con người; nâng cao nhận 
thức, thay đổi thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó 
phân huỷ sang sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường; thay đổi hành vi xả 
rác thải nhựa, sản phẩm nhựa thải bỏ ra môi trường biển và đại dương. 

3. Tăng cường hợp tác quốc tế, thu hút các tổ chức, cá nhân nước ngoài tham 
gia đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm 
nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, xử lý chất thải nhựa trong lĩnh vực giao thông vận 
tải. 

4. Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại trong thu gom, tái chế 
chất thải nhựa thành nhiên liệu, vật liệu xây dựng, giao thông; đề xuất cơ chế, chính 
sách khuyến khích hoạt động tái sử dụng, tái chế chất thải nhựa phục vụ sản xuất vật 
liệu xây dựng và tái sử dụng chất thải nhựa trong các công trình giao thông. 

5. Khen thưởng, biểu dương kịp thời các tổ chức, cá nhân có các hoạt động, 
giải pháp, sáng kiến hay về quản lý chất thải nhựa. 



6. Tăng cường tham gia, giám sát trong việc triển khai thực hiện các cơ chế, 
chính sách hạn chế sử dụng túi ni lông khó phân huỷ và sản phẩm nhựa dùng một 
lần. 

7. Thực hiện nghiêm các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 10/CT-BGTVT 
ngày 07/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc tăng cường quản lý, 
tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa trong hoạt động giao thông 
vận tải. 

8. Định kỳ hàng năm gửi báo cáo kết quả thực hiện về Cục Hàng hải Việt 
Nam (qua Phòng Khoa học – Công nghệ và Môi trường) trước ngày 01 tháng 12 
hàng năm để tổng hợp, báo cáo Bộ Giao thông vận tải. 

(Chi tiết nội dung Đề án được gửi kèm theo). 
Cục Hàng hải Việt Nam yêu cầu Văn phòng Cục Hàng hải Việt Nam, Phòng 

Hợp tác quốc tế và các đơn vị trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện./.  
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Cục trưởng (để b/c); 
- Lưu: VT, KHCNMT (3b). 
                                                                               

KT. CỤC TRƯỞNG 
PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 
 
 
 
 

Nguyễn Hoàng 
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