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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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Số: 897/VPCP-QHQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2021

V/v kết quả Hội nghị các giải pháp
về chất thải nhựa khu vực
các Biển Đông Á năm 2020

Kính gửi:
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương.
Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Báo cáo số
05/BC-BTNMT ngày 12 tháng 01 năm 2021 về kết quả Hội nghị các giải pháp về
chất thải nhựa khu vực các Biển Đông Á năm 2020 (Hội nghị), Phó Thủ tướng
Chính phủ Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:
1. Đồng ý với các kiến nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Báo cáo
nêu trên.
2. Các Bộ, ngành và địa phương tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện
hiệu quả Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến
năm 2030 ban hành kèm theo Quyết định số 1746/QĐ-TTg ngày 04 tháng 12 năm
2019 của Thủ tướng Chính phủ và 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.
3. Trên cơ sở các kết quả của Hội nghị, Bộ Tài nguyên và Môi trường
tiếp tục nghiên cứu đề xuất các giải pháp và chính sách liên quan; chủ trì, phối
hợp với các Bộ, ngành và địa phương triển khai các kết quả của Hội nghị và
chuẩn bị cho việc tham gia Hội nghị năm 2021.
Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg: Phạm Bình Minh,
Trịnh Đình Dũng;
- VPCP: BTCN, Trợ lý TTg,
các Vụ: NN, TH;
- Lưu: VT, QHQT(2). TL.
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