UỶ BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ GIA NGHĨA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Gia Nghĩa, ngày

Số:
V/v hưởng ứng phong trào
“Chống rác thải nhựa”

Kính gửi:
- Các phòng, ban, đơn vị,
- Các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội;
- Đài truyền thanh thị xã;
- UBND các xã, phường.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3878/UBND-KTN,
ngày 15/8/2019, về việc hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa”.
Chủ tịch UBND thị xã Gia Nghĩa chỉ đạo như sau:
1. Yêu cầu các phòng, ban, đơn vị; các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội;
UBND các xã, phường thực hiện việc hạn chế sử dụng, tiến tới năm 2020 không
sử dụng nước uống đóng chai nhựa, ly nhựa sử dụng một lần, túi nilon hay khăn
sử dụng một lần tại các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và trong tất cả các hoạt động
của cơ quan, đơn vị.
2. Giao phòng Tài chính - Kế hoạch kiểm tra, kiểm soát để hạn chế thanh
toán, tiến tới năm 2020 không thanh toán các khoản chi trong cơ quan hành chính
nhà nước liên quan đến việc sử dụng các sản phẩm nhựa, nilon sử dụng một lần,
khó phân huỷ.
3. Giao phòng Giáo dục và Đào tạo lồng ghép vào chương trình đào tạo, hoạt
động ngoại khoá để tuyên truyền về chống rác thải nhựa, túi nilon sử dụng một
lần, nâng cao ý thức của học sinh, sinh viên về hạn chế sử dụng các sản phẩm
nhựa sử dụng một lần.
4. Giao phòng Tài nguyên - Môi trường tăng cường công tác tuyên truyền về
chống rác thải nhựa, túi nilon sử dụng một lần, với các hình thức phong phú, đa
dạng, phù hợp từng đối tượng tuyên truyền, tạo sự lan toả sâu rộng.
5. Yêu cầu phòng Văn hoá - Thông tin, Đài truyền thanh tập trung tuyên
truyền liên quan đến hoạt động giảm thiểu rác thải nhựa, nhằm tuyên truyền giúp

các doanh nghiệp, cộng đồng dân cư chuyển biến từ nhận thức sang hành động cụ
thể, nhằm hạn chế sử dụng túi nilon và các sản phẩm nhựa dùng một lần.
Nhận được Công văn này, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị và Chủ tịch
UBND các xã, phường triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Thị uỷ (b/c);
- TT. HĐND TX (b/c);
- CT, các PCT UBND tx;
- LĐVP;
- Lưu VT, Thiêm.
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