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Kính gửi:   

 - Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- Các tổ chức, chức sắc tôn giáo trên địa bàn tỉnh; 
- Các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh; 
- Các Hội, Hiệp hội, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

 

Hiện nay rác thải nhựa là một vấn đề nhức nhối trên toàn cầu, mỗi năm 
lượng rác thải nhựa do con người thải ra đủ để phủ kín 4 lần diện tích bề mặt 
Trái đất, trong đó có khoảng 13 triệu tấn rác nhựa trôi nổi, đổ ra các đại dương. 
Rác thải nhựa đang gia tăng về số lượng và đa dạng về chủng loại, hàng ngày, 
hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống và sức khỏe con 
người.  

Thời gian qua, thực hiện nội dung phát động Phong trào “Chống rác thải 
nhựa” do Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động, UBND tỉnh Lạng 
Sơn đã chỉ đạo, triển khai thực hiện Phong trào “Chống rác thải nhựa” bằng 
nhiều hình thức, như: Ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng 
Phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh và nhiều văn bản chỉ đạo có 
liên quan. Trong đó, đã chỉ đạo tổ chức phát động Phong trào “Chống rác thải 
nhựa” tại các địa bàn, phát túi ni-lông thân thiện với môi trường miễn phí, phát 
tờ rơi tuyên tuyền tác hại của rác thải nhựa và túi ni-lông khó phân hủy (không 
thân thiện với môi trường); lồng ghép tuyên truyền tập huấn nâng cao nhận thức 
của Nhân dân về hạn chế sử dụng túi ni-lông không thân thiện với môi trường 
tại các hội thảo, hội nghị xây dựng nông thôn mới,... Tuy nhiên hiệu quả đạt 
được chưa cao, Phong trào chưa thực sự có sức lan tỏa, nhận thức về tác hại của 
rác thải nhựa, túi ni-lông khó phân hủy còn nhiều hạn chế. 

Giải quyết ô nhiễm môi trường do rác thải nhựa gây ra là nhiệm vụ cấp 
bách, đòi hỏi phải thực hiện thường xuyên, có sự tham gia của cả hệ thống chính 
trị và của toàn xã hội. Nhằm tiếp tục thực hiện Phong trào “Chống rác thải 
nhựa” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, UBND tỉnh Lạng Sơn kêu gọi và đề nghị từng 
cơ quan, đơn vị trong cả hệ thống chính trị, các doanh nghiệp và toàn thể Nhân 
dân trên địa bàn tỉnh hãy chung tay hành động để giải quyết vấn đề rác thải nhựa 
bằng những việc làm cụ thể như sau: 
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1. Tổ chức tuyên truyền giáo dục, vận động, nâng cao nhận thức, thay đổi 
thói quen tiến tới giảm thiểu, hạn chế sử dụng các sản phẩm từ nhựa dùng một 
lần (chai, vỏ hộp, cốc, thìa, ống hút,... làm từ nhựa); thực hiện thu gom, phân 
loại ngay tại nguồn phát sinh để tái sử dụng, tái chế rác thải nhựa; tăng cường sử 
dụng các sản phẩm túi, đồ dùng nhiều lần thân thiện với môi trường (túi vải, làn, 
giỏ bằng tre, mây, túi giấy, túi ni-lông dễ phân hủy sinh học,...) trong sinh hoạt 
hằng ngày. Kịp thời biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các điển hình tiên tiến, 
mô hình tốt, cách làm hay, sáng kiến có hiệu quả trong phong trào chống rác thải 
nhựa. 

2. Các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm, đưa nội dung phát động Phong 
trào “Chống rác thải nhựa” thành nội dung trọng tâm, thường xuyên trong 
chương trình, kế hoạch công tác của cơ quan, đơn vị để tuyên truyền sâu rộng 
trong mọi tầng lớp Nhân dân, gắn vào các quy ước, hương ước của thôn, bản, 
khối phố, coi đây là một tiêu chí trong bình xét thi đua khen thưởng hằng năm 
của các cơ quan, đơn vị và khu dân cư mà cán bộ, đảng viên phải là người đi đầu 
làm gương. Đặc biệt, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị hãy thực hiện “nói 
không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần”. Trước mắt, thực hiện quán triệt 
sâu sắc trong các cơ quan, đơn vị, nhà hàng, khách sạn, các doanh nghiệp trên 
địa bàn tỉnh không sử dụng nước uống đóng chai nhựa, cốc nhựa, ống hút 
nhựa,... dùng một lần khi tổ chức các Hội nghị, hội thảo, các buổi tiệc,... chuyển 
sang sử dụng các bình nước thể tích lớn, các vật dụng thân thiện với môi trường. 

 3. Khuyến khích các siêu thị, cửa hàng, đại lý kinh doanh... sử dụng các 
loại túi thân thiện với môi trường để bao gói hàng hóa. 

4. Các cơ quan chức năng chỉ đạo Ban Quản lý chợ tăng cường tuyên 
tuyền, vận động các hộ kinh doanh, ki-ốt bán hàng hạn chế sử dụng túi ni-lông 
khó phân hủy để bao gói hàng hóa, thay vào đó hướng dẫn hộ kinh doanh phối 
hợp tuyên truyền, khuyến khích, vận động người dân chủ động mang theo vật 
dụng để chứa đựng hàng hóa như: Làn, giỏ, túi vải... khi đi mua sắm. 

5. Khuyến kích các tổ chức, cá nhân tiên phong thực hiện phát triển các 
cửa hàng, đại lý bán các loại túi, sản phẩm thân thiện với môi trường để phục vụ 
mua bán hằng ngày, nhằm hạn chế sử dụng các loại túi nhựa, ni-lông không thân 
thiện với môi trường.  

6. Hằng năm, thực hiện tổng kết đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện 
Phong trào chống rác thải nhựa (nhất là việc thực hiện không sử dụng nước uống 
đóng chai nhựa, cốc nhựa, ống hút nhựa,... dùng một lần khi tổ chức các hội 
nghị, hội thảo, các buổi tiệc,... tại cơ quan, đơn vị) gửi về cơ quan đầu mối là Sở 
Tài nguyên và Môi trường trước ngày 10 tháng 12 để tổng hợp, báo cáo UBND 
tỉnh. 
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Để có môi trường trong lành, xanh - sạch - đẹp, UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, 
ban ngành, đoàn thể, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh hãy chung tay hành động 
góp phần cùng cả nước giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường do rác thải nhựa 
gây ra./. 

 

Nơi nhận:             
- Như trên; 
- Văn phòng Chính phủ (để b/c); 
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (để b/c); 
- Thường trực Tỉnh ủy; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- C, PCVP UBND tỉnh, 
  các phòng: KTN, TH; 
- Lưu: VT, KTN (NNT). 

CHỦ TỊCH 
 

 
 
 
 
 

Phạm Ngọc Thưởng 
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