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Quảng Ngãi, ngày 09 tháng 8 năm 2019

V/v thực hiện phong trào
“Nói không với đồ nhựa
dùng một lần” trên
địa bàn tỉnh

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường
Thời gian qua, việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày
29/5/2019 của UBND tỉnh về thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” giai
đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi,
trong đó có nội dung không sử dụng đồ nhựa dùng một lần đã được các cơ
quan, đơn vị, địa phương hưởng ứng thực hiện và đạt một số kết quả nhất
định; tuy nhiên, phong trào chưa thật sự mạnh mẽ, rộng rãi, có chiều sâu. Vì
vậy, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:
Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan,
đơn vị, địa phương liên quan nghiên cứu, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ
đạo xây dựng đề án cụ thể việc triển khai thực hiện phong trào “Nói không
với đồ nhựa dùng một lần” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025, đảm bảo
phong trào được hưởng ứng thực hiện mạnh mẽ, đi vào thực tiễn cuộc sống,
có chiều sâu, đạt hiệu quả lâu dài,…; thời gian hoàn thành trước ngày
30/8/2019./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Sở Công Thương;
- UBND các huyện, thành phố;
- VPUB: CVP, PCVP(NN), TH, CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TN(tnh458).
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