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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kế hoạch hành động quản lý rác thải nhựa đại dương ngành 

thủy sản, giai đoạn 2020-2030 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

Căn cứ Nghị định số 15/2017/QĐ-TTg ngày 17/02/2017 của Thủ tướng Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Căn cứ Quyết định số 1746/QĐ-TTg ngày 04 tháng 12 năm 2019 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác 

thải nhựa đại dương đến năm 2030; 

Căn cứ Quyết định số 1777/QĐ-BNN-TCTS ngày 20/5/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc giao nhiệm vụ xây dựng “Kế hoạch 

hành động quản lý rác thải nhựa đại dương ngành thủy sản đến năm 2030”; 

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt “Kế hoạch hành động quản lý rác thải nhựa đại dương 

ngành thủy sản, giai đoạn 2020-2030” (Bản Kế hoạch chi tiết kèm theo). 

Điều 2. Giao Tổng cục Thủy sản chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên 

quan và các địa phương tổ chức thực hiện và báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn theo định kỳ và đột xuất. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản, Thủ 

trưởng các Vụ: Kế hoạch, Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Tài chính, Thanh 

tra Bộ và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định 

này./. 

 Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Thứ trưởng Lê Quốc Doanh (để p/h chỉ đạo); 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Các Bộ: Kế hoạch đầu tư; Tài chính; Tài nguyên và 

Môi trường; Ngoại giao; Quốc phòng; 

- Công báo, Website Bộ; 

- Các Vụ, Cục, Thanh tra, VP thuộc Bộ NN&PTNT; 

- Lưu: VT, TCTS (08b). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Phùng Đức Tiến 
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