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cQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Jc ip - Tir do - Hinh phüc 

Gia Lai, ngày4?lhdng 9 nàm 2019 Só:oô3g IUBND-CNXD 
V/v th chrc các hot dng hixmg 
rng Chién djch Lam cho Th giâi 

sch han näm 2019 

Kinh giri: 
- Uy ban Mt trn T qu& Vit Nam tinh và các t chirc 
chinh tn xä hi tinh; 
- Các sâ, ban, ngành trrc thuc tinh; 
- Uy ban nhân dan các huyn, thj xa, thành pM. 

Chin djch Lam cho th giâi sch han do Australia khâi xix&ng tr nàm 
1993 VA thrcic Chtrng trinh MÔI truvng Lien Hcvp Quóc pht dn dlnh k$' 
y4o th# ci1a thang 9 hAng n, Ch1n dich  n 2019 4ue pht 4ng v4 
t chio trén toAn cu tfr ngày 20 - 22 tháng 9. Nrn 2019 de Lien Hp Qu6o 
1ra ch9n chü d& v o nhim rác thai nhra, theo do khuyn khIch tt câ các quc 
gia và dja phuang cing nhau hành dng d ch6ng li ô nhim rác thai nh%ra. Tai 
Vit Nam, B Tài nguyen và Môi trtthn lra ch9n chü d Chin djch nm 2019 
là "Hành d3ng 1ja phirong, Mc e43ng toàn cu", trong dO tp trung chinh vào 
v.n d giãm thiu, ch6ng ô nhim rác thai nhra. Day là nOi  dung thiát thrc, cp 
bach trong b6i cãnh nhiu quc gia trên th giài dang n lrc d 1oi bO ô nhim 
do rác thai nhra, d6ng th?ii keu gçi toAx h th6ng chfnh trj, các don vj, tó chrc, 
doanh nghip vâ dng bo câ nuc cing chung ta)', 48ng lOng, quyét tAm hành 
dng và thrc hin mic tiêu chi dto cüa Tht tuâng Chlnh phü Nguyn Xuân 
Phüc dn näm 2021, các ci'ia hang, chq, siêu thj a do thj không sü ding d nhra 
dngmt ln; phn du dn nAm 2025, cà nuOc khOng sCr ding d nhra dung 
m9t lan. 

Nhm huâng üng Chin dch lam cho th giâi stch hon näm nay, Uy 
ban nhAn dan tlnh dê nghj Uy ban M.t trn T6 quöc Vit Nam tinh và các to 
chüc chInh tij x hi tinh ph61 hçip thrc hin và chi dto các co quan trirc thuc 
tinh nhtr sau: 

1. Giao So Tài nguyen và Môi tnrng chü tn, ph& hqp vOi SO Xây 
drng và các co quan cO lien quan xây drng Kê hoch tnin khai Nghj quy& s6 
09/NQ-CP ngày 03 thán 02 näm 2019 cüa ChInh phü v tMng nht dâu mi 
quAn l nhà nuOc v chat thai ran, to chüc rà soát, dánh giáhin trtng cong 
tác phân 1oi, thu gom, xir l, tái ch& tái sr ding ch&t thai ran sinh hot trên 
da bàn tinh và d xut UBND tinh xir 1 theo dung quy djnh. 

2. D nghj Uy ban Mt trn T qu6c Vit Nam tinh và các t chrc chInh 
trj xã hi tinh ph6i hqp; Yêu cAu các sO, ban, ngãnh trrc thuQc tinh và UBND 



các huyn, thj xâ, thành ph t ch(rc các hoat dng hi.r&ng rng Chin djch, ni 
dung ci th: 

2.1. TS chüc frin khai các hoat  dng, các giâi pháp thit thrc th%rc hin 
phong trào chng rác thai nhija theo 1&i kéu gç1 cüa Thu tithng ChInh phü ti L 
ra quân toãn quc phong trào chng rác thai nhra; Quyt djnh s 582/QD-TTg 
ngày 11 tháng 4 nãm 2013 cüa Thu tu&ng ChInh phü v vic phê duyt d an 
tAng c.r&ng kim soát ô nhim môi tnrông do sü ding tüi nilon khó phãn hüy 
trong sinh hoat dn näm 2020. L.ru , mi huyn, thj xâ, thành ph 1ra ch9n, 
giói thiu ti thiu 01 mô hmnh tiêu biu v thu gom, xi'r 1, tai ch ch.t thai ran, 
mô hinh han  ch rác thai nhra hiu qua báo cáo v S Tài nguyen và Môi 
tnrmg d tng hcrp d xut B Tài nguyen và Môi tnr&ng xem xét h trçi và 
nhân rng mô hInh. 

2.2. Dàng bat  trin khai t chi'rc các hoat dng hu&ng rng Chin djch 
nAm nay trong ctó t.p trung chInh vào vn d giâm thiu, chng ô nhim rác thai 
nhra trên pham vi toàn tinh, trong do tp trung vão mt s boat dng chIrth sau: 

- T chi'rc treo bAng ron, pano, áp phich, khu hiu v chü d bão v môi 
tnthng, phong trào "Chng rae thai nhira" tai  các nai Cong cong,  d.ring ph 
chmnh, tri s& ca quan, no'i dông ngir&i qua iai  nhm nhac nh& ngtr&i dan cüng 
hành dng bâo v môi tru&ng. 

- Các dja phixong tüy theo thng diu kin ei th t chrc 1 phát dng, 1 
ra quân và các hoat dng thi4t thrc trrc tip hoc gop phn giài quy& các v.n 
d môi tnr&ng bi'rc xüc, cáe dim nOng v ô nhim mOi tnr1ng thuOc trách 
nhim quãn 1 cüa dja phucing; tAng cithng kim tra, giám sat các c s& CO nguy 
cci gay ô nhim môi trtr&ng cao; phi hcip v&i các nhà san xut, trung tam 
thixcing mai t chi.'rc ngày hi tái ch v&i mic dich thu gom, thu hi san phm 
thai bO, dc bi@ là các chit thai din tir, chat thai nhra và các chit thai ran kho 
phân hüy khác; phát dng và duy trI các phong trào báo v môi tnr&ng tai  c s& 
nhu: ngày Thr bay tInh nguyen, ngày Chü nht xanh, ngày khOng sir ding tüi 
nilon và san ph.m nhra sr di1rng mt 1.n, t chio ngày hi tái ch& ngày h1 
s6ng xanh, thi lam san phrn tái chL. dc bit tp trung các hoat dng lam sach 
môi tnrYng tü ngày 14 dn 22 tháng 9 nAm 2019. 

- Các ca quan truyn thông, báo chI, dài phát thanh, truyn hInh dja 
phi.ring tAng thM hrçxng phát sOng v mOi tru&ng, tAng cu&ng thông tin, tuyên 
truyn v các hoat dng bão v môi trung, các hot dng hithng irng Chin 
djch nAm 2019, tp trung vào chu d chng rác thai nhira, xCr l cht thai ran 
sinh hoat; xây drng chuyên trang, chuyên mi,ic, phóng sr v tuyên truyn 
nâng cao nhn thirc v vic sr d,ing và thai bO san phm nhra tin tài th bO 
thói quen sir di1ing bao bl, san phni nhi,ra khO phan hiy, nhra ding mt 1n 
trong cong  dàng dan Cu. 
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TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CH1JTICH 

O CHU TICK 

- VOi phi.rong chãm "Nba nba hn ch rác thai nhra, ngtrI ngtthi phông 
chng ô nbim rác thai nhra dê xã hi tiên dn nói không vâi rác thai nhra". 
Khuyn khIch sr tham gia cüa cng dông cüa mi gia ttmnh  cüa toàn th nhãn 

phân hüy, sCr diing mt 1n frong sinh hot gia dInh và tick ctjc thu gom, phãn 
lo3lvàtái chcác san phâ sidmg1àmtfrnhra, bao bItáinilon. 

- Kêu gçi các doanh nghip, hcrp tác xâ, co sä san xuk kink doanh thirc 
phm, nhà hang, các trung t5m throng mai,  cCra hang tin Igi, tp hóa, co s& 
buôn ban t.i các chçi chü dng tái sfr diing tüi nilon, sü ding các san ph.m than 
thin han vâi môi tnr&ng nhtr ti giy, tüi vâi sCr dung nhi&i 1n, tüi nilon tir 
phân hüy, không dung khän lau. s thing mt I.n ti các quán an, dung giy, Ia 
chui hoc các Ioai  Ia có kick thir& lan d gói các mt hang pIth hcip. ..nhm 
giám thiêu dung các san phin nhra dung mt lan, gop phán xAy dijng môi 
trithng trong lãnh, phát trin bavUng. 

Trong do, giao Sà Tãi nguyen và Môi tnrôn chü trI ph& hcip vOi các 
Ca quan lien quan chü dng xy drng kê hoch to chCrc các hot dng thiêt 
thrc hucmg img Chi&n dtch  làni cho the girn sach han nãni 2019 két hçip vol 
phong trao chong rae thai nhra de tnen khai tren dia  ban tmh ph.0 hqp vrn da 
phuang triiOc ngày O5/lO/2019 

Nhn duc cong van nay. (Jy ban nhán dan tinh d ng4 Jy ban Mt trn 
To quôc Vit Nam tinh và các to chüc chmnh trj xã hi tinh  pkôi hçp; Yêu câu 
các sa, ban, ngành trrc thu)c tihh và. UBND các huyn, thj xa,. thành phô to 
chirc thc hin, tong hcip kt qua thrc hin gCri ye S& Tài nguy&1 vã Môi tnriing 
trixOc ngày 05/10/2019 (2u,a cáo gii kern thea) d tong hgp báo cáo B Tài 
nguyen và Môi trlr&ng./d 

Noi nh1n: 
- Nhtr trén; 
- BTNMT(báo cáo); 
- IT Tinh u' (b/c); 
- Ti' HDND tfnh (b/c); 
- CT, các PCT UBND tinh; 
- CVP, các PCVP !JBND tinh; 
- Ltru: VT, KITH, KGVX, CNXD. 

Do Tien Bong 
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PHVLTJCO1
1 

KHAU H I U TUYEN TRUYEN 
N DICH LAM CHO IflI GIOI SiCH HON NAM 2019 

g (mg Chin djch Lam cho th gi&i sach  han nàm 2019. 

trthng không có rae, hay bô rae d(ing nai quy djnh. 

3. Rác là ngun gay ô nhim môi tnthng — HAy lam sach  rae & mci noi. 

. . a • 

4. Si.r dtng do nhia, tui mion gay hal  cho s.rc khoe con ngi.rai. 

5. Dxcng sach,  ngô  sach,  khuôn viên dçp là miic tiêu xây drng nông thôn mâi. 

6. HAy kim soát the thai nhra — Vn d cp bach toãn cu. 

7. Bão v môi trtthng là bão v s(rc khôe con ngu&i. 

8. Bão v môi tnthng vi mt do thj không có rác. 

9. Mi ngtr&i du có the lam cho th giói sach  han. 

10. S:r dzng các san phm than thin vài môi tnthng thay,h qJra  và nilon. 
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PHT,J LLJC 02 

CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA V1T NAM 
Dc 1p - Tr do - H3nh phüc 

DONYf  , ngày tháng nãm 2019 

   

S& I  
V/v báo cáo kêt qua thirc hin Chin djch 

Lam cho the gidi sch han 2019 

BAO CÁO KET QUA THC RJN 
CHIEN DjCH LAM CHO THE GI(f1 SICH HON NAM 2019 

Ten don vj: 
Dja chi: 
Ten ngu&i lien h: Email: Din thoqi:. 
Các ni dung chlnh cüa báo cáo: 
1. Cong tIc chi do thrc hin: (Nêu rO các VAn bàn clii dao  cüa Qu dan vi 

trên ctja bàn trin khai Chiên djch Là.m cho the giài sach  han và dc vAn bàn có lien 
quan). 

2. Clii tit hot dng: (Bao grn các hoat dng truyên thông, các hoat dung ti 
hin trithng; các hot dng pht hin, biêu ducmg...) 

- Mo tã hot dng 
-Noidi&ira 
- Mic dich 
- Các vn d tp trung giái quyét 
- Tác dng vói cong dtng 
- Các sang kMn so vài các n.m trixàc 

3. Kt qul dc ho3t dng (biu mu kern theo): 
- S6 dan vj tham gia (qun/huyn; cong ty/doanh nghip; tnthng hQc.): 
- S ngtrôi tham gia: 
- Tng hrqng rác thu gorn, xfr 1 (tinh theo m3  hoc tan): 
- T&ig chiu dài rAnh dtrçic khoi thông (rn): 
- Tng các cOng trinh cAp thoát nuàc (hoc cOng trinh bão v môi trithng duçrc 

duytu,báodiröng...): 
- T&g S6 cay xanh dtiçic tr6ng mói (t6ng s6 cay hoc ha...) 
- Din tIch cay xanh duc chAin soc (ha): 
- T6 chCrc các bu6i mIt tinh, c6 dng, tp hun, hi tháo, cuc thL: 
- Các hot dng truyn thong, truyM hinh: bãi viêt, phóng sr, tuyên truyn...: 
-Cachlnhthirckhac... 
4. Nhfrng d xuAt, kin nghi... 
5. Hlnh Inh kim theo: 

Ghi ca'iá: báo cáo nhanh (kern hInh ánh) gzi ye dja chi email: baothutnmtI@mail.co) ..  
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BANG TONG HQP KET QUA THVC HIN H1Y(NG UNG CHIEN DjCH LAM CHO THE GHI StCH H€N 2019 

STT 
Ten don vj 

qun, huyn, doanh 
nghip...) 

Ting s 
ngtr&i 

tham gia 

Khoi thông 
c6ng ränh 

(m) 

rong s rác thu 
gom, xfr 1 

(m3  hotc tan) 

Y sinh 
ging nir&c, cong 

trIuh 
XII 13... 
(chiec) 

Phát quang byi 
rm, dwbng 
giao thôiig... 

(krn) 

Trông và 
chäm soc 
cay xanh 

cây hotc ha) 

I1oit 
dQng khãc... 

1 

2 

Tôngcng 
J 
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