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Tiếp nối các hoạt dộng huỏng úng Ngày môi truòng thế giói năm 2018 
vói chủ đê "Giải quyết ô nhiễm nhụa và nilon'\ Bộ Tài nguyên và Môi truòng tá 
chúc phát động phong trào "Chống rác thái nhụa'' nhằm tuyên truyền, vạn dộng, 
kêu gọi công đông cùng nhau thay dổi hành vi, thói quen sủ dụng sán phâm 
nhụa dùng một lần, túi nilon khó phăn hùy, góp phần giảm thiểu ô nhiêm môi 
truòng, bảo vệ súc khỏe con ngoòd và hệ sinh thái.

Đổ phối họp triển khai thục hiện tét phong trào này, sỏ Tài nguyên và 
Môi truòng dề nghị UBND các huyện, thị xã Buôn Hồ, thành phô Buôn Ma 
Thuật, các sỏ, ban ngành, các tổ chúc doàn thể chính trị - xã hội, Hiệp hội doanh 
nghiệp tình và Công ty TNHH MTV Đô thị và Môi truòng Đak Lãk triên khai 
các hoạt dộng huảng úng phong trào "Chống rác thài nhụa" vói các nội dung 
chính sau dây:

1. Tổ chúc phát dộng phong trào "Chống rác thải nhụa"
a. Chì dạo các đon vị trục thuộc không sù dụng các sản phẩm nhụa khó 

phân húy, sủ dụng một lần trong hoạt động cùa co quan, đon vị; phát động mỗi 
nguòi cán bô, công chúc, viên chúc và nguòi lao động hành dộng và vận dộng 
nguòi thân cùng thục hiện "Nói không vói sản phẩm nhụa sù dụng một lần".

b. Phát động phong trào huy dộng sụ tham gia của cộng đồng trong thu 
gom, phân loại các sán phẩm đã sủ dụng làm tù nhụa, bao bì, túi nilon và vận 
chuyển đến noi tái chế, xủ lý theo quy dịnh.

c. Đẩy mạnh việc nghiên cúru, úng dụng công nghệ sán xuất; hoàn thiện 
co chế, chính sách khuyến khích phát triển sán phẩm có thể phân hủy, táì sủ 
dụng, thân thiên vói môi tnròng thay the túi nilon, sản phẩm nhụa khó phân hủy, 
sủr dụng một lần.

d. Phái họp vói các co quan truyền thông, báo chí; các Đài Phát thanh và 
Truyền hình tăng cuòmg thòi luọng phát sóng về bảo vệ môi truòng, chong rác 
thái nhụa...; xây d^mg chuyên trang, chuông trình cổ động, bài viết, phóng sụ về 
nguy co ô nhiêm nhụa và nìlon nhăm thay đôi, tiên tói tù bò thói quen sù dụng 
túí nllon khó phân hùy, sán phẩm nhụa khó phân hủy, sù dụng một lần.



2. Xây d^nìg Kc hopch, dăng ký tham gia thttc hi?n phong trào "Chống rác 
tìiái nhtra" gấn VÓ! tô chác thtfc hi?n nhì?m v̂ ! chuyên môn và các nhì^m vụ 
khác ììcn quan dến bào V? môi truòng. Ke ho^ch th!;c hi?n gùi về Sả Tái nguyên 
và Môi trtròng thông qua Chi Ĉ!C Báo v$ môi trvòng (46 Phan B$i châu, tp 
Buôn Ma Thu$t - SĐT: 02623. 8124 í 8) dể táng hgp báõ cáo UBND tinh, Bp 
Tài nguyên và Môì truòmg xem xét khen thuảng cho các tổ chúrc, cá nhân CÓ 

thánh tích xuất săc nhất, trong dó:

a. Báo cáo so kết kết quá th^rc hi?n d(7t 1 gủi truóc ngáy 15 tháng 4 năm 
2019 dê Sò Tài nguyên và Môi truòng tổng h(;!fp trình Bp Tài nguyên vá Môi 
troòmg tổ chóc so kết, công bá nhân dịp huỏng úmg Ngày Môi tnrcmg thế giói 
(05/6/2019) tại tình Bạc Liêu.

b. Báo cáo kết quả thọc hi^n hàng năm gủi truóc ngày 10 tháng 8 dể sỏ 
Tài nguyên và Môi truòng tổng họp tnnh Bộ Tài nguyên và Môi troòng tổ chúc 
tông kêt, công bô nhân dịp hurỏng úng Chiên dịch Làm cho thê giói sạch hon 
(tuin thó 3 tháng 9).

Đồ nghị các sỏ, ban, ngành, các tổ chúc đoàn thể - chính trị - xã hội, 
UBND các huyện, thị xã Buôn Hồ, thánh phá Buôn Ma Thuôt, các co quan 
trung uong đóng trên địa bàn tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và Công ty 
TNHH MTV Đô thị và Môi truòng Đắk Lắk xây dụng kế hoạch và phối họp vói 
ngành tài nguyên và môi truòng tổ chúc phong trào "Chống rác thải nhụa" đảm 
bảo kết quá cao.

- Nhu trên;
- Bp Tài nguyên và MÔỊ truòng (để Báo cáo);
- UBND tình (để Báo cáo);
- Giám đốc Sỏ (để Báo cáo);
- Phòng TN&MT các huy$n, thi xã Buôn Hồ 
và thánh phố Buôn Ma ThuQt (để th\rc hi$n);
- Lãnh dạo sò, CVP só, các phòng, đom vì thuQC Sò; 
-Lum VT, BVMT(D.!00).
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