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V/v don dc, tAng cu&ng trách nhim 
và trin khai phong trào "Chong rác 
th?i nh%ra" trên dja bàn tinh 

CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
Dc Ip - Tir do - Hnh phüc  

Gia Lai, ngày %& tháng g nàm 2019 

KInhgi:ri: 
- Thu trithng các sâ, ban, ngành trirc thuc tinh; 
- ChU tjch Uy ban nhân dan các huyn, thj xã, thành phô; 
- Dài Phát thanh - Truyên hInh Gia Lai, Báo Gia Lai. 

Xét Ti trInh s 2784/TTr-STNMT ngày 05/9/20 19 cüa Sâ Tài nguyen và 
Môi truông và vic ban hành Thu ngö kêu gçi toàn tinh chung tay tIch crc hành 
dng tham gia phong trào "Chng rác thai nhra", Uy. ban nhân dan tinh có 
kin nhu sau: 

Trong thii gian qua, UBND tinh dã ban hành nhiu van bàn chi do lien 
quan dn phong trào "Chng rae thai nhira" nhu phát dng phong trào ti Cong 
van s6 2612/UBND-CNXD này 16/11/2018, ban hành K hoach  thirc hin 
phong trào tti K hoch s 837/KH-UBND ngày 22/4/20 19 và kêu gçi hành 
dng giãi quyt v.n d rae thai nhira ti Cong vAn s 1 O5OIUBND-CNXD ngày 
17/5/2019. Tuy nhiên, ben cnh mOt  s co quan, dan vi dâ tIch circ trin khai, 
vn con mt s ca quan, dan vj chixa trin khai ti dan vj, cOn sr diing các san 
phm nhira sü diving mt ln trong hi h9p tip khách, vic trin khai chua sâu 
rng dn ngu&i dan, cong dng xã hi; v.n cOn tinh trng sà diing san ph.m 
nhra sCr ding mOt  1.n tràn lan. Do d, UBND tinh yéu cu: 

Thu tru&ng các sâ, ban, ngành, ca quan, dan vj nhà nuâc trirc thuc tinh; 
Chu tjch UBND các huyn, thj xã, thành phô di dâu, guong mu trong phong 
trào "Chông rác thai nhija", thirc hin nghiêm tue cam kêt không sr diing san 
phâm nhira khó phân hüy sCr ding mt lan trong hoat dng cüa ca quan, dan vj 
dâ trin khai ti Kê hoach "Chông rae thai nhra" cüa tinh bang hành dng ci 
the; xem day là tiêu chI dánh giá trong thi dua, khen thtthng cüa ca quan, dan vj. 
S& Tài chmnh itru không thanh toán các khoân chi trong ca quan hành chInh 
nhà nuâc, dan vj sir nghip dôi vci vic sir diing các san phâm nhra, nilon sü 
dung mt ian, khó phân hüy theo quy djnh cüa pháp 1u3t. 

Chu tjch UBND các huyn, thj xA, thành ph vâi vai trO là ngtthi dung 
du co quan hành chInh cua dja phuang, tip tic chi dao  tuyên truyn, ph 
bin phong trào "Chng rae thai nha" bang nhiu hInh thi.rc, phi.rang pháp 
phü hçcp, d phong trào lan tOa dn t1rng thôn, lang, th dan ph& h gia dInh; 
kêu gçi các co si san xut kinh doanh, djch vii, nhà hang, khách san, cfra 
hang An ung, tp hóa, tiu thrang... tIch cijc tham gia phong trào bAng each 



giâm s1r diing các san phm nhira nilon, các san ph.m s1r diing mt 1n khó phân 
hüy nhi.r tüi nilon, hp xp, ly nhira,... thay th b&ng các san ph.m than thin vâi 
môi tri.thng, dam báo v sinh an toàn trong boat dng cüa mInh phü hqp vâi Co 

s&. Qua do, thra dja phiiang rnInh tr& thành dja phi.rcmg "xanh, sach,  van hóa". 

Các s&: Cong Thuorig, K hoach  và Du ttr, Van boa - Th thao và Du 
ljch và các cci quan lien quari theo chirc näng nhim vii, phi hçip vâi S& Tài 
nguyen và Môi trLthng 4n dng, kêu gi các doanh nghip san xut kinh doanh, 
djch v an ung, nhà hang, tiu thuong... xây dirng hInh ânh doanh nghip, cor 
s& hoat  dng "xanh", "sach" vi môi trung; giãm san xut, kinh doanh, sir ding 
tüi nilon, san phm nhi,ra và các san phrn khác sà diing mt 1n khó phân hüy. 

Giárn dc Sâ Thông tin vá Truyn thông ch dao  Dài Phát thanh - Truyn 
hInh Gia Lai, Báo Gia Lai và CO djnh huàng di vâi các don vj truyn thông 
tang ci.thng vai trô truyn thi cam hing, lan tOa thông dip v "Chng rác thai 
nhira" dn ti'rng ngui dan, tang thai lixçmg phát song, s luqng bài vit, chuyên 
trang v phong trào nay. 

Yêu c.0 Thu truâng các s&, ban, ngãnh, Chü tjch UBND các huyn, thj 
xâ, thành ph và các cor quan có lien quan nghiêm tOe thirc hin, báo cáo kt qua 
cii th v các boat dng dã thrc hin tai  don vj, boat dng kêu gi tuyên truyên 
các t ch0c, cá nhân theo chirc nàng nhirn vii v S& Tài nguyen và Môi truOng 
d thng hqp báo cáo UBND tinh truóc 10/12/2019. Vic báo cáo djnh k'Ainh 
hInh thirc hin phong trào theo K hoach 837/KH-UBND ngày 22/4/2019.! 

Noi n/ian: 
- Nhu trên; 
- UB MTTQ VN tinh; 
- TT Tinh Ciy, HDND tinh (b/c); 
- Chü tjch, các PCI UBND tinh; 
- Die CVP, các PCVP UBND tinh; 
- Li.ru VT, KUH, CNXD. 
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