
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGỌC HỒI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     Số:                   Ngọc Hồi, ngày       tháng        năm  

V/v tăng cường các biện pháp giảm thiểu 

chất thải nhựa ngành Công Thương    
 

 

                   Kính gửi:      

                                   - Các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp trực thuộc huyện (18 đv); 

                                   - Ủy ban MTTQVN huyện và các Đoàn thể huyện; 

                                   - UBND các xã, thị trấn.   

  

Thực hiện Công văn số 1010/SCT-KTAT ngày 24/7/2019 của Sở Công 

thương tỉnh Kon Tum về việc tăng cường các biện pháp giảm thiểu chất thải nhựa 

trong ngành Công Thương. 

Để tránh tác hại của chất thải nhựa, ngành Công Thương đã thực hiện nhiều 

biện pháp, thúc đẩy các sáng kiến bảo vệ môi trường nhằm giảm thiểu rác thải 

nhựa từ khâu sản xuất tới phân phối và tiêu dùng. Tuy nhiên, chất thải nhựa vẫn 

đang là thách thức lớn, cần có những hành động hết sức tích cực trong mỗi ngành, 

lĩnh vực, địa phương, đặc biệt là trong cộng đồng doanh nghiệp và dân cư. 

Để thực hiện mục tiêu “phấn đấu đến năm 2021 các cửa hàng, chợ, siêu thị 

ở các đô thị không sử dụng đồ nhựa dùng một lần; đến năm 2025 cả nước không 

sử dụng đồ nhựa dùng một lần” mà Thủ tướng Chính phủ đã đặt ra trong Lễ ra 

quân toàn quốc phong trào chống rác thải nhựa vào ngày 09/6/2019 và phấn đấu 

đưa huyện Ngọc Hồi trong tương lai trở thành thị xã Ngọc Hồi xanh – sạch – đẹp, 

UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện một số nội dung 

sau: 

1. Các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp trực thuộc huyện: 

- Phổ biến thông tin, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

trong cơ quan, đơn vị tham gia hưởng ứng phong trào “chống rác thải nhựa” bằng 

những hành động thiết thực nhằm hạn chế sử dụng và tiến tới nói không với túi 

nilon và sản phẩm nhựa sử dụng một lần, từ đó tiến tới từ bỏ thói quen sử dụng sản 

phẩm nhựa sử dụng một lần và túi nilon khó phân hủy. 

- Vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn 

vị đề xuất những sáng kiến, đề tài “chống rác thải nhựa” một cách hiệu quả, bền 

vững. 

2. Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị huyện: 

- Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến thông tin, vận động công nhân viên, 

người lao động, các tiểu thương trong chợ, khách hàng và người dân tham gia 

hưởng ứng phong trào “chống rác thải nhựa” bằng những hành đông thiết thực 

(như sử dụng lá chuối, lá dong, túi giấy để gói thịt, cá, rau, quả; thay thế túi nilon, 

các sản phẩm nhựa dùng một lần bằng các loại sản phẩm làm bằng chất liệu thân 

thiện với môi trường, tái sử dụng được nhiều lần…). 

- Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị huyện khi thu gom rác thải của 

các cơ sở kinh doanh, phân phối, trung tâm thương mại thì yêu cầu chủ cơ sở thống 

kê khối lượng chất thải nhựa, bao bì, túi nilon khó phân hủy, các sản phẩm nhựa sử 



dụng một lần phát sinh từ các hoạt động của đơn vị (khối lượng trung bình/tháng). 

Đồng thời tổng hợp báo cáo về UBND huyện (qua phòng Kinh tế và Hạ tầng) để 

theo dõi. 

3. UBND các xã, thị trấn: 

- Thường xuyên tuyên truyền nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân 

trên địa bàn về tác hại của chất thải đồ nhựa và túi nilon khó phân hủy đối với môi 

trường và khuyến khích sử dụng các sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường. 

- Xây dựng các giải pháp hữu hiệu nhằm giảm thiểu tiêu thụ, tăng cường tái 

sử dụng, tái chế chất thải túi nilon khó phân hủy, đồ nhựa dùng một lần. 

- Kiểm soát chặt chẽ các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ sản xuất các 

sản phẩm túi nilon khó phân hủy, đồ nhựa dùng một lần chuyển sang hình thức 

hợp tác đối tác, hỗ trợ tiếp nhận công nghệ về quản lý, tái chế, xử lý chất thải nhựa, 

phát triển các sản phẩm dễ phân hủy, thân thiện với môi trường thay thế nhựa, 

nilon. 

4. Đề nghị UBMT Tổ quốc Việt Nam huyện, các đoàn thể chính trị - xã 

hội huyện: 

- Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức 

thành viên trong việc tuyên truyền, vận động người dân giữ gìn vệ sinh môi 

trường, thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn kết hợp với tuyên 

truyền giảm thiểu sử dụng túi nilon khó phân hủy, những sản phẩm nhựa sử dụng 

một lần.  

- Xây dựng các mô hình tình nguyện thu gom rác thải; phát động phong trào 

“Giảm thiểu ô nhiễm nhựa và nilon”, tăng cường tuyên truyền việc hạn chế sử 

dụng túi nilon khó phân hủy và các sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường. 

5. Trung tâm Văn hóa – Thể thao – Du lịch và Truyền thông huyện: 

- Thực hiện tăng thời lượng phát sóng về tác hại của chất thải nhựa, túi nilon 

đối với kinh tế - xã hội, môi trường sức khỏe cộng đồng; định hướng các biện pháp 

giảm thiểu phát sinh, giảm sử dụng, tái sử dụng chất thải nhựa trong đời sống hàng 

ngày và khuyến khích sử dụng các sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường 

trên các phương tiện thông tin đại chúng; xây dựng chuyên trang, chương trình cổ 

động, bài viết, phóng sự vận động người dân thay đổi thói quen sử dụng túi nilon, 

“Nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần”. 

- Đưa tin kịp thời, thường xuyên về các hoạt động hưởng ứng phong trào 

“Chống rác thải nhựa”. 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.  

Nơi nhận:                                                           TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

- Như trên;                                                                                         KT. CHỦ TỊCH 

- TT. HĐND huyện;                                                                        PHÓ CHỦ TỊCH 

- Chủ tịch, các PCT.UBND huyện; 

- Trang Thông tin điện tử huyện;                                                                                 
- Lưu: VT, KTHT.                                                                         

 

 

 

                                                                                       Mai Văn Hữu 
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