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                          Kính gửi:   

                                         - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

- Ban quản lý các chợ trên địa bàn huyện;   

- Các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện. 

 
 

Thực hiện Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 06/5/2021 của UBND tỉnh về 

Thông tin, tuyên truyền phòng chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai 

đoạn 2021-2025; Công văn số 656/SCT-QLCN ngày 10/5/2021 của Sở Công 

Thương về việc tăng cường thực hiện việc phòng chống rác thải nhựa trên địa bàn 

tỉnh Hà Tĩnh; UBND huyện yêu cầu:    

1. UBND các xã, thị trấn 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thường xuyên qua các hệ thống thông tin 

đại chúng, đến tận địa bàn thôn, xóm, tổ dân phố, lồng nghép qua các cuộc hội 

nghị, sinh hoạt cộng đồng .., nhằm nâng cao nhận thức cho mọi người dân trên địa 

bàn xã, thị trấn biết tác hại lâu dài của chất thải nhựa, nhằm giảm thiểu chất thải 

nhựa, phân loại chất thải, chất thải nhựa; đồng thời vận động người dân hạn chế 

hoặc không sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần (túi ni-lông khó phân hủy, 

bao gói nhựa thực phẩm, chai lọ nhựa, ống hút, hộp xốp đựng thực phẩm, cốc và 

bộ đồ ăn...) để bảo vệ môi trường.           

- Chỉ đạo các TTTM, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, bách hóa tổng hợp trên địa 

bàn sử dụng bao bì đóng gói sản phẩm thân thiện môi trường, ưu tiên nhập hàng 

hóa của các đơn vị sản xuất, kinh doanh sử dụng bao gói thân thiện môi trường. 

2. Ban quản lý chợ 

 Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động để các tổ chức, hộ kinh 

doanh tại chợ từng bước sử dụng bao bì đóng gói sản phẩm bằng các chất liệu sử 

dụng nhiều lần hoặc thân thiện môi trường theo quy định. 

3 . Các cơ sở sản xuất - kinh doanh thuộc lĩnh vực Công Thương 

- Xây dựng kế hoạch, lộ trình nghiên cứu, đầu tư thay thế các bao bì đóng 

gói sản phẩm và các sản phẩm nhựa dùng một lần bằng các chất liệu dùng nhiều 

lần hoặc thân thiện môi trường.  



 

- Tích cực thực hiện việc giảm thiểu chất thải nhựa; hạn chế tối đa việc sử 

dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần (túi ni-lông khó phân hủy, bao gói nhựa 

thực phẩm, chai lọ nhựa, ống hút, hộp xốp đựng thực phẩm, cốc và bộ đồ ăn...); 

không sử dụng băng rôn, khẩu hiệu, chai, cốc, ống hút, bát, đũa nhựa.... sử dụng 

một lần tại trụ sở đơn vị, trong các hội nghị, hội thảo, ngày lễ, ngày kỷ niệm và các 

sự kiện khác; ưu tiên lựa chọn các sản phẩm tái chế, thân thiện với môi trường. 

- Chủ động trong việc phân loại rác thải tại nguồn ngay tại cơ sở, bố trí 

thùng rác để phân loại rác thải tại đơn vị; chất thải nhựa và các chất thải khác có 

thể tái chế không được để lẫn với chất thải hữu cơ; khuyến khích xây dựng và thực 

hiện các mô hình kiểu mẫu để làm cơ sở nhân rộng cho các đơn vị khác. 

- Tăng cường công tác truyền thông, tập huấn nâng cao nhận thức cho người 

lao động trong đơn vị về phân loại, thu gom, giảm thiểu chất thải nhựa; phối hợp 

các tổ chức, cá nhân có liên quan vận động người lao động hạn chế hoặc không sử 

dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần để bảo vệ môi trường. 

- Khuyến khích các chủ cơ sở sản xuất - kinh doanh trong lĩnh vực Công 

Thương trên địa bàn huyện đăng ký tham gia các hoạt động, phong trào chống rác 

thải nhựa. 

Nhận công văn, yêu cầu các đơn vị nêu trên chấp hành nghiêm túc, quá trình 

thực hiện gặp khó khăn, vướng mắc báo cáo UBND huyện kịp thời xử lý./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Công Thương; 
- Thường trực Huyện ủy; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Phòng VH-TTvà TTVH-TT huyện (Để tuyên truyền); 

- Cổng thông tin điện tử huyện 

- Lưu: VT, KT&HT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
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