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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:          /UBND-TNMT 

V/v góp ý dự thảo Kế hoạch 

Quản lý chất thải rắn trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 

2025, tầm nhìn đến năm 2050 

 Đình Lập, ngày      tháng 3 năm 2021 

 

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn. 
 

Thực hiện Công văn số 280/STNMT-BVMT ngày 23/02/2021 về việc đề 

nghị góp ý dự thảo Kế hoạch Quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến 

năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050. Sau khi nghiên cứu dự thảo“Kế hoạch Quản lý 

chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050”, 

các văn bản hiện hành có liên quan và thực tiễn tại địa phương, UBND huyện Đình 

Lập cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo và có thêm ý kiến góp ý như sau: 

Nội dung tại mục 2 (Mục tiêu cụ thể đến năm 2025) có mục tiêu: “Sử dụng 

100% túi nilon thân thiện với môi trường tại các Trung tâm thương mại, siêu thị 

phục vụ cho mục đích sinh hoạt thay thế cho túi nilon khó phân hủy”. 

Nhưng tại Mục III (Nhiệm vụ và giải pháp) chưa nêu nội dung cụ thể cần 

thực hiện để đạt được mục tiêu đó.  

Thực tế tại huyện Đình Lập: Qua các hoạt động tuyên truyền, nhận thức của 

người dân và các chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ về việc hạn chế sử dụng 

túi nilon khó phân hủy đã được nâng lên nhưng chưa chuyển biến tích cực về hành 

động do: Địa bàn chưa có tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm thân thiện môi 

trường thay thế túi nilon khó phân hủy; giá thành của túi nilon thân thiện môi 

trường được bán trên thị trường cao hơn giá thành túi nilon khó phân hủy.  

Tại Mục III (Nhiệm vụ và giải pháp)  góp ý bổ sung: Nghiên cứu, đề xuất cơ 

chế hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn sản xuất, kinh doanh túi ni lông khó 

phân hủy, sản phẩm nhựa dùng một lần chuyển đổi sang sản xuất, kinh doanh các 

loại bao gói, túi xách thân thiện với môi trường cũng như cơ chế khuyến khích các 

tiểu thương và nhân dân sử dụng những sản phẩm này. 

UBND huyện Đình Lập kính gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng 

Sơn xem xét, tổng hợp./. 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm 
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