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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 827/UBND-KTN

An Giang, ngày 26 tháng 8 năm 2019

V/v đẩy mạnh thực hiện Phong trào “Chống
rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh An Giang

Kính gửi:
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố.
Thực hiện lời kêu gọi của Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Thư
ngỏ số 161/LĐCP ngày 25 tháng 4 năm 2019 về chung tay hành động giải quyết
vấn đề rác thải nhựa và Công văn số 5539/BTNMT-TCMT ngày 10 tháng 10 năm
2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về phát động phong trào “Chống rác thải
nhựa”; tiếp nối những kết quả đã đạt được về tuyên truyền, vận động các chủ
trương, biện pháp của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về giảm thiểu ô nhiễm môi
trường như: giảm sử dụng túi ni lông, hạn chế, tiến tới không sử dụng chai nhựa
sử dụng một lần…, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành và triển khai Quyết định số
2900/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2018 về Kế hoạch thực hiện phong trào
“Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh An Giang.
Qua thời gian thực hiện, nhiều Sở, ngành, địa phương đã triển khai sử dụng
ly sứ, thủy tinh dùng nhiều lần, những vật dụng dễ tiêu hủy cho hội họp, sự kiện,
hạn chế và tiến tới không sử dụng nước uống đóng chai, ống hút nhựa dùng một
lần. Tuy nhiên, vẫn còn một số Sở, ngành và địa phương sử dụng nước uống đóng
chai, ống hút nhựa dùng một lần cho hội họp, sự kiện; phong trào “Chống rác thải
nhựa” chưa được triển khai sâu rộng đến doanh nghiệp, cộng đồng dân cư trên địa
bàn tỉnh.
Để đẩy mạnh thực hiện phong trào “Chống rải thải nhựa” trên địa bàn tỉnh,
Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, địa phương có liên quan tập trung
thực hiện các nội dung sau:
1. Các Sở, Ban, ngành và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố:
- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến đến công chức, viên chức, người lao
động trong các cơ quan, đơn vị và cộng đồng dân cư, doanh nghiệp về phong trào
“Chống rác thải nhựa”, tác hại của rác thải nhựa để hạn chế việc sử dụng và thải
ra môi trường. Khuyến khích sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường.
- Triển khai sử dụng ly sứ, thủy tinh dùng nhiều lần, những vật dụng dễ tiêu
hủy cho hội họp, sự kiện, không sử dụng nước uống đóng chai, ống hút nhựa dùng
một lần. Hạn chế và tiến tới lộ trình không sử dụng các sản phẩm từ nhựa trong
hoạt động và việc mua sắm văn phòng phẩm tại cơ quan, đơn vị.

- Tiếp tục đăng ký tham gia thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” và
do Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh phát động tại Quyết định
số 2900/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
2. Giao Sở Công Thương phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức vận động,
khuyến khích các chủ cơ sở sản xuất, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ hạn chế
sử dụng túi nhựa, giảm thiểu đóng bao bì sản phẩm bằng nhựa, nilon, tăng cường
sử dụng các sản phẩm từ vật liệu thân thiện môi trường thay thế túi nilon; Sử dụng
các sản phẩm nhựa có khả năng tái chế tái sử dụng.
3. Giao Sở Khoa học và Công nghệ nghiên cứu, thực hiện các đề tài, nhiệm
vụ khoa học, ứng dụng công nghệ sản xuất các loại vật liệu thân thiện môi trường
và tái chế sản phẩm bao bì nilon.
4. Giao Sở Tài chính xem xét, không bố trí cho các cơ quan, đơn vị kinh
phí mua nước uống đóng chai dùng một lần; Kho bạc Nhà nước tỉnh xem xét,
không thanh toán chi phí mua nước uống đóng chai dùng một lần của các cơ quan,
đơn vị trên địa bàn tỉnh.
5. Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang, Báo An Giang có trách nhiệm
thực hiện đưa tin, tăng cường thực hiện các chuyên trang, chuyên mục tuyên
truyền về nâng cao nhận thức nhân dân trong việc hạn chế sử dụng các sản phẩm
nhựa, túi nilon khó phân hủy để bảo vệ môi trường.
6. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan đầu mối, theo dõi, đôn
đốc việc thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh; tổng
hợp nội dung đăng ký thực hiện các phong trào “Chống rác thải nhựa” của các cơ
quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban
nhân dân tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường theo Quyết định số 2900/QĐUBND ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
7. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang, các tổ chức đoàn thể
đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động và giám sát thực hiện, góp phần đưa các
chủ trương, cơ chế, chính sách về chống rác thải nhựa đi vào thực tiễn cuộc sống.
Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (để b/c);
- TT. Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (để b/c);
- UBND tỉnh: CT và các PCT;
- VPUBND tỉnh: LĐVP, KTN;
- Lưu: VT.
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