
 

 
` 

UỶ BAN NHÂN DÂN 
THỊ XÃ SA PA 

 

 

Số:           /UBND-TNMT 
 

V/v thực hiện tuyên truyền tác hại 

và giải pháp giảm thiểu ô nhiễm 

do rác thải nhựa và ni lông 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Sa Pa, ngày       tháng 9 năm 2020 
 

                   

   

Kính gửi:  

      - Trung tâm Văn hóa Truyền thông - Truyền thông; 

      - UBND các xã, phường. 

 

Thực hiện Văn bản số 2051/STNMT-MT ngày 21/8/2020 của Sở Tài nguyên 
và Môi trường về việc tuyên truyền tác hại và giải pháp giảm thiểu ô nhiễm nhựa và 
ni lông. 

Để phóng sự và phai âm thanh “Giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa” được 
tuyên truyền rộng rãi đến người dân trên địa bàn các xã, phường. Chủ tịch UBND 
thị xã có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. UBND các xã, phường truy cập vào cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và 
Môi trường, mục Tuyên truyền để tải 02 phóng sự và phai âm thanh (tại địa chỉ 
https://stnmt.laocai.gov.vn/1232/27632/53154/515143/tuyen-truyen/phong-su-tuyen-
truyen-giam-thieu-o-nhiem-rac-thai-nhua); thường xuyên tổ chức phát phai âm thanh 
trên hệ thống loa truyền thanh tại các thôn bản, tổ dân phố; đồng thời lồng ghép phát 
phóng sự trong các cuộc họp thôn bản, tổ dân phố và khu dân cư,… để tuyên truyền về 
thực trạng và những ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường do chất thải nhựa, đặc biệt là 
sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy nhằm nâng cao nhận thức của 
người dân và cộng đồng, từng bước thay đổi hành vi, thói quen sản xuất, tiêu thụ, xử lý, 
thải bỏ sản phẩm nhựa. Từ đó khuyến khích người dân sử dụng các sản phẩm thân thiện 
với môi trường, sử dụng nhiều lần trong sinh hoạt, thay thế các sản phẩm nhựa và túi ni 
lông khó phân hủy góp phân bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe người dân. 

2. Trung tâm Văn hóa Thể thao - Truyền thông thị xã Sa Pa tổ chức biên dịch 
chuyển thể sang các tiếng dân tộc thiểu số, cấp phát cho UBND các xã, phường tổ 
chức phát phai âm thanh trên hệ thống loa truyền thanh tại các thôn, bản để đồng 
bào hiểu được nội dung của phóng sự và dễ thực hiện. 

Căn cứ nội dung chỉ đạo, yêu cầu UBND các xã, phường, Trung tâm Văn hóa 
Thể thao - Truyền thông thị xã Sa Pa triển khai thực hiện./.  

 

Nơi nhận:                                                         
- Như trên (t/h);           
- Sở TN&MT; 

- TT. UBND thị xã;  

- LĐ Văn phòng, CV Hà; 

- Lưu: VT, TNMT(02 bản).                        
 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trần Trọng Thông 
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