
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN PHÚ HÒA 
 

Số:          /UBND 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 Phú Hoà, ngày      tháng 01 năm  2020 

 

V/v tiếp tục tăng cường triển khai 

phong trào “Chống rác thải nhựa”. 
                      

               Kính gửi:   

- Các cơ quan, đơn vị, hội đoàn thể huyện; 

                                  - Các đơn vị lực lượng vũ trang huyện; 

                                  - UBND các xã, thị trấn; 

    - Các cơ sở sản xuất - kinh doanh - dịch vụ. 

 

Căn cứ Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 21/01/2019 của UBND tỉnh về triển 

khai phát động phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 

Căn cứ Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 10/9/2019 của UBND tỉnh về tăng 

cường công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn tỉnh Phú Yên; 

Hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn huyện Phú Hòa, 

nhiều cơ quan nhà nước đã không còn sử dụng nước uống đóng chai bằng nhựa tại 

các cuộc họp, Hội nghị mà thay bằng chất liệu sử dụng nhiều lần như ly sứ, bình 

thủy tinh…., tại một số doanh nghiệp đã bắt đầu không sử dụng ống hút nhựa khó 

phân hủy, sử dụng túi nilon tự phân hủy sinh học…., người dân đã từng bước hình 

thành thói quen hạn chế sử dụng túi nilon, đồ nhựa khó phân hủy sử dụng một lần 

thông qua các phong trào như “Phụ nữ hạn chế sử dụng túi nilon, đi chợ bằng giỏ 

nhựa”…. 

Ngày 16/10/2019, UBND huyện Phú Hòa ban hành Công văn 1126/UBND, 

về việc tăng cường triển khai phong trào “Chống rác thải nhựa”. Tuy nhiên, thực 

tế tại một số cơ quan, đơn vị vẫn còn tình trạng sử dụng sản phẩm nhựa một lần. 

(như nước uống đóng chai bằng nhựa). 

Để  tiếp tục phong trào “Chống rác thải nhựa” được triển khai sôi nổi và sâu 

rộng hơn nữa trên địa bàn huyện. UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị; các hội, 

đoàn thể; các đơn vị lực lượng vũ trang; UBND các xã, thị trấn, các cơ sở sản xuất 

- kinh doanh - dịch vụ  trên địa bàn huyện thực hiện một số nội dung sau: 

1. Đối với các cơ quan, đơn vị, các hội đoàn thể, các đơn vị vũ trang, 

UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện  

- Tiếp tục và tăng cường triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế 

hoạch số 21/KH-UBND ngày 21/01/2019 của UBND tỉnh về triển khai phát động 

phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 

- Xây dựng, triển khai lộ trình và tiến tới năm 2020 không sử dụng các sản 

phẩm nhựa dùng một lần, đặc biệt trong việc mua sắm văn phòng phẩm cơ quan; 

chấm dứt việc sử dụng nước uống đóng chai bằng nhựa tại các cuộc họp, cuộc làm 

việc trong và ngoài cơ quan chuyển đổi sang sử dụng thiết bị đựng nước uống bằng 

các cốc thủy tinh hoặc các vật liệu khác có thể sử dụng nhiều lần thay chai nhựa 



hiện nay. 

- Đẩy mạnh vận động công chức, viên chức, người lao động và người dân 

hạn chế và từ chối sản phẩm nhựa sử dụng một lần. 

2. Đối với các cơ sở sản xuất - kinh doanh - dịch vụ   

- Tăng cường  vận động người lao động, người tiêu dùng hạn chế và từ chối 

sản phẩm nhựa sử dụng một lần. 

- Đẩy mạnh các hoạt động hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa” như 

thay thế bao bì nhựa bằng sản phẩm tái chế được, chuyển từ việc sử dụng túi đựng, 

đi chợ bằng giỏ và ống hút nhựa thay thế bằng những sản phẩm thân thiện với môi 

trường ....và tổ chức những chương trình quản bá nhằm khuyến khích việc không sử 

dụng đồ nhựa dùng một lần. 

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của quý cơ quan, đơn vị./. 

 

Nơi nhận: 
- Như  trên; (t/h) 
- Sở TN&MT (B/c); 

- TT Huyện uỷ (B/c);  

- Chủ tịch,  các PCT; (B/c) 

- Lưu: VT, TNMT. 

             KT. CHỦ TỊCH 

            PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

             Nguyễn Ngọc Tường  
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