Phụ lục
NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ SẢN XUẤT VÀ TIÊU DÙNG
BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2021-2030 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM
(Kèm theo Quyết định số
/QĐ-UBND ngày
/02/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam)
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Nhiệm vụ

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian
thực hiện

Tiếp tục thực hiện Mục tiêu số 12 về Đảm
bảo mô hình sản xuất và tiêu dùng bền Theo nhiệm vụ phân công tại Quyết định số 3804/QĐ-UBND ngày
vững tại Phụ lục của Quyết định số 19/12/2018
3804/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 của
UBND tỉnh về việc Ban hành Kế hoạch
hành động triển khai thực hiện Chương
trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền
vững trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về sản xuất và tiêu dùng bền vững
Tập huấn, phổ biến nâng cao nhận thức về Sở Công Thương
sản xuất và tiêu dùng bền vững cho các cơ
quan, tổ chức, doanh nghiệp liên quan

Các Sở, Ban, ngành, UBND
các huyện, thị xã, thành phố,
các doanh nghiệp và đơn vị
liên quan
Triển khai các hoạt động tuyên truyền nâng Hội Bảo vệ quyền lợi Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể
cao nhận thức về sản xuất, tiêu dùng thông người tiêu dùng tỉnh
tỉnh; tổ chức, doanh nghiệp,
thái, bền vững, bảo vệ quyền lợi người tiêu
cá nhân trên địa bàn tỉnh
dùng
Xây dựng tài liệu, tổ chức tuyên truyền, phổ Sở Thông tin và Truyền Đài Phát thanh và Truyền
biến chính sách pháp luật, các mô hình, thực thông
hình tỉnh, Báo Quảng Nam và
hành tốt về sản xuất và tiêu dùng bền vững
các đơn vị liên quan
trên địa bàn tỉnh
1

Hằng năm

Hằng năm

Hằng năm

2.4

Xây dựng tài liệu, tổ chức tuyên truyền, phổ UBND huyện, thị xã, Các Sở, Ban, ngành và các
thành phố
đơn vị liên quan
biến chính sách pháp luật, các mô hình, thực
hành tốt về sản xuất và tiêu dùng bền vững
tại địa phương

Hằng năm

2.5

Xây dựng và lồng ghép các nội dung tiêu Sở Giáo dục và Đào tạo
dùng bền vững trong các chương trình giáo
dục phổ thông

2021-2025
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Các Sở, Ban, ngành và các
đơn vị liên quan

Quản lý, khai thác và sử dụng bền vững tài nguyên, phát triển nhiên liệu, nguyên vật liệu có thể tái tạo, tái sinh
Xây dựng, hướng dẫn, phổ biến các mô hình Sở Tài nguyên và Môi Các Sở, Ban, ngành liên
trường
quan; UBND các huyện, thị
quản lý, khai thác hợp lý và sử dụng tiết
xã, thành phố và các đơn vị
kiệm, bền vững tài nguyên thiên nhiên; các
có liên quan
mô hình quản lý tổng hợp khai thác và sử
dụng bền vững tại các khu vực khoáng sản

2021-2030

Thúc đẩy sản xuất sạch hơn, sản xuất các sản phẩm thân thiện môi trường, áp dụng mô hình, liên kết bền vững theo
chuỗi sản phẩm

4.1

Xây dựng, áp dụng từ 01 đến 02 mô hình Sở Công Thương
sản xuất sản xuất sạch hơn, mô hình về sản
xuất và tiêu dùng bền vững tại khu, cụm
công nghiệp

Ban Quản lý Khu kinh tế mở
Chu Lai và UBND các huyện,
thị xã, thành phố, đơn vị có
liên quan

2021-2025

4.2

Xây dựng mạng lưới liên kết hợp tác sản Sở Công Thương
xuất và tiêu dùng bền vững trong chuỗi

Các Sở, Ban, ngành liên
quan; UBND các huyện, thị
xã, thành phố, đơn vị có liên
quan

2021-2030
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4.3

Phổ biến và nhân rộng các thực hành tốt về Sở Công Thương
sử dụng hiệu quả tài nguyên và sản xuất
sạch hơn cho các cơ sở sản xuất trong các
ngành như dệt may, da giầy, bia nước giải
khát, chế biến thủy sản và một số ngành sản
xuất khác

UBND các huyện, thị xã,
thành phố, đơn vị có liên
quan

2021-2030

4.4

Phổ biến, nhân rộng mô hình khu, cụm công Sở Công Thương
nghiệp sinh thái và bền vững

Ban Quản lý Khu kinh tế mở
Chu Lai và UBND các huyện,
thị xã, thành phố, đơn vị có
liên quan

2021-2030

4.5

Phổ biến, nhân rộng mô hình làng nghề sinh Sở Nông
thái và bền vững
PTNT

và UBND các huyện, thị xã,
thành phố, đơn vị có liên
quan

2021-2030

5

nghiệp

Phát triển hệ thống phân phối bền vững, xuất nhập khẩu bền vững, phát triển thị trường bền vững

5.1

Xây dựng, tổ chức mạng lưới liên kết bền Sở Công Thương
vững giữa các cơ sở phân phối, bán lẻ với
các nhà cung ứng về nguyên liệu, hàng hóa
và sản phẩm thân thiện môi trường

Các Sở, Ban, ngành, UBND
các huyện, thị xã, thành phố,
các doanh nghiệp và đơn vị
liên quan

2021-2030

5.2

Tuyên truyền, vận động các cơ sở sản xuất, Sở Công Thương
các siêu thị, trung tâm thương mại, các cửa
hàng tiện ích, chợ truyền thống và cộng
đồng dân cư trên địa bàn tỉnh sử dụng sản
phẩm bao bì thân thiện môi trường thay thế
dần cho sản phẩm bao bì nhựa dùng một lần,
khó phân hủy; khuyến khích phân phối các
sản phẩm thân thiện môi trường, được dán
nhãn sinh thái tại các siêu thị, trung tâm
thương mại

UBND các huyện, thành phố,
các doanh nghiệp, đơn vị liên
quan

Hằng năm
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5.3

Khuyến khích các phương tiện vận tải sử Sở Giao thông vận tải
dụng nguyên liệu sinh học, thân thiện với
môi trường, ít phát thải khí nhà kính, ưu tiên
trong vận tải công cộng

Các ngành, doanh nghiệp và
đơn vị liên quan

Hằng năm

5.4

Tổ chức kết nối cung cầu, quảng bá sản Sở Công Thương
phẩm thân thiện môi trường, sản phẩm hữu
cơ, sản phẩm được dán nhãn sinh thái trong
các hội chợ đa ngành và chuyên ngành

UBND các huyện, thành phố,
các doanh nghiệp, đơn vị liên
quan

Hằng năm

5.5

Hỗ trợ cung cấp thông tin về thị trường, sản Sở Công Thương
phẩm được dán nhãn sinh thái, thân thiện
môi trường

Các doanh nghiệp, đơn vị liên
quan

Hằng năm

Phổ biến và nhân rộng các thực hành tốt về Sở Tài nguyên và Môi UBND các huyện, thị xã,
thành phố, đơn vị có liên
thu gom, giảm thiểu và tái sử dụng chất thải trường
quan

2021-2030
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6.1

7

Thúc đẩy kinh tế tuần hoàn với chất thải

Phát triển khoa học công nghệ thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững

7.1

Nghiên cứu, triển khai ứng dụng khoa học Sở Khoa học và Công Các Sở, Ban, ngành, UBND
các huyện, thị xã, thành phố,
công nghệ hiện đại và đổi mới sáng tạo nghệ
các doanh nghiệp và đơn vị
trong sản xuất và tiêu dùng bền vững
liên quan

2021-2030

7.2

Tổ chức kết nối, tham gia các hội nghị, hội Sở Khoa học và Công Các Sở, Ban, ngành, UBND
các huyện, thị xã, thành phố,
thảo về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng nghệ
các doanh nghiệp và đơn vị
công nghệ hiện đại trong lĩnh vực sản xuất
liên quan
và tiêu dùng bền vững

2021-2030
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